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Сірик З. О. Фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку територіальних 

громад в умовах адміністративно-територіальної реформи. – Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за 

спеціальністю 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. 

Національний університет «Львівська політехніка» МОН України – ДУ 

«Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України», Львів, 

2021. 

Дисертаційна робота присвячена обґрунтуванню теоретико-

методологічних засад та розробці практичних рекомендацій щодо вирішення 

важливої науково-прикладної проблеми з пошуку шляхів фінансово-

інвестиційного забезпечення розвитку територіальних громад в умовах 

здійснюваної реформи місцевого самоврядування й територіальної організації 

влади в Україні. 

У роботі розглянуто науково-теоретичні положення щодо побудови систем 

територіальної організації влади, моделей поєднання державної виконавчої 

влади та місцевого самоврядування в системі публічної влади й публічного 

адміністрування. Досліджено особливості систем прямого державного 

управління територіями та місцевого самоврядування. Зроблено висновки про 

зростання ролі та нову управлінську місію адміністративно-територіальних 

одиниць базового рівня – територіальних громад у забезпеченні місцевого, 

регіонального й загальнодержавного розвитку в умовах децентралізації влади. 

Здійснено аналіз зарубіжного досвіду реформування територіальної 

організації влади. На основі аналізу зарубіжного досвіду встановлено, що 

найбільш показовим для України є досвід низки європейських країн, зокрема 

Франції, Польщі, Іспанії, Фінляндії, окремі заходи адміністративно-

територіального реформування в яких є доцільними для імплементації у 

вітчизняну практику управління місцевим розвитком. Зокрема мова йде про 
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наступне: злиття територіальних громад та укрупнення адміністративно-

територіальних одиниць з відповідним збільшенням фінансових можливостей 

таких утворень при вирішенні ними проблем соціально-економічного розвитку 

громад; кооперація органів місцевого самоврядування територіальних громад, 

районів чи регіонів для вирішення важливих проблем розвитку територій, які 

потребують фінансування, обсяги якого виходять за межі фінансових 

можливостей однієї адміністративно-територіальної одиниці; реорганізація 

найбільш слабких у фінансово-бюджетному аспекті адміністративно-

територіальних одиниць шляхом їх злиття або приєднання до інших тощо. 

Звернуто увагу на проблеми та важливість питань фінансово-

інвестиційного забезпечення соціально-економічного розвитку територіальних 

громад за умов їх бюджетної самостійності. Розроблено методологічний підхід 

до визначення суті поняття інвестиційного потенціалу територіальної громади, 

під яким пропонується розуміти сукупність чинників – соціальних, фінансово-

економічних, природно-ресурсних, інституційно-управлінських тощо, які є 

об’єктом управління з боку органів влади територіальної громади, спрямованого 

на залучення інвестиційних ресурсів для вирішення завдань територіального 

розвитку. У зв’язку з реорганізацією територіального управління в Україні й 

запровадженням фінансово-бюджетної децентралізації обгрунтовано значимість 

проблематики фінансових інвестицій як джерела реалізації завдань соціально-

економічного розвитку територіальних громад. 

Розглянуто поняття та визначено складові фінансово-інвестиційного 

забезпечення територіальних громад у контексті завдань місцевого 

самоврядування в нових умовах. Здійснений науковий аналіз дозволив 

розглядати фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку територіальних 

громад як комплексну систему із притаманною їй сукупністю пов’язаних і 

взаємодіючих один з одним елементів, які складають деяке цілісне утворення, 

що має також властивості, відсутні в її елементах.  
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        Розроблена модель системи фінансово-інвестиційного забезпечення 

територіальних громад включає кількох блоків (матеріально-фінансові ресурси 

бюджетів територіальних громад; інші внутрішні та зовнішні джерела  

фінансування їх інвестиційних потреб; можливості органів місцевого 

самоврядування мобілізувати ресурси суб’єктів господарювання, 

домогосподарств, фізичних осіб тощо для реалізації інвестиційних потреб 

громади; організаційно-управлінські можливості органів влади територіальних 

громад вирішувати інвестиційні завдання;  нормативно-правове поле діяльності 

органів місцевого самоврядування), кожен з яких представляє окремий елемент 

даної системи. Загалом дані блоки формують комплексну системну модель, 

відкриту до трансформації чи модифікації її елементів. 

Досліджено характер змін у системі територіальної організації місцевого 

самоврядування на принципах децентралізації влади. Встановлено 

пріоритетність територіальних громад як адміністративно-територіальних 

одиниць, у межах яких здійснюється організація управління територіальним 

соціально-економічним розвитком й наданням основного масиву публічних 

послуг громадянам держави. В умовах бюджетної самостійності територіальних 

громад фінансово-інвестиційне забезпечення їх розвитку потребує наукового 

обґрунтування шляхів, дослідження проблем та розроблення практичних 

рекомендацій  щодо виявлення джерел відповідних фінансових інвестицій та їх 

ефективного використання.   

У роботі проведено аналіз фінансової спроможності та інвестиційних 

можливостей діючих на принципах прямих відносин з Державним бюджетом 

об’єднаних територіальних громад. Зроблено висновок, що станом на 2020 р. 

значною була диференціація рівня фінансової спроможності й інвестиційних 

можливостей сформованих ОТГ. У цьому контексті також розглянуто питання 

міжбюджетних відносин й участі Державного бюджету у підтримці місцевих 

бюджетів. 

Досліджено бюджетні механізми та міжбюджетні відносини в системі 
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фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування. Бюджетні 

механізми розглядаються у роботі як елементи   бюджетної системи,  через які 

забезпечується мобілізація фінансових ресурсів бюджету та їх раціональне 

використання у відповідності до політики держави в усіх суспільних сферах.  

Міжбюджетні відносини є основним об’єктом регулювання бюджетних процесів 

та виникають унаслідок мобілізації, перерозподілу та використання фінансових 

ресурсів на різних управлінських рівнях «по-горизонталі» та «по-вертикалі». 

Виявлено низку проблем фінансового забезпечення інвестиційних потреб 

територіальних громад, у зв'язку з чим проведено дослідження механізмів 

фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування та їх 

функціонування у новій системі адміністративно-територіального устрою 

України. Зокрема, розглянуто механізми державної підтримки інвестиційних 

потреб територіальних громад, можливості використання їх внутрішнього 

інвестиційного потенціалу, кооперування ресурсів при співробітництві громад, 

залучення зовнішніх інвестиційних джерел. 

Запропоновано напрями вдосконалення фінансово-інвестиційного 

забезпечення та обгрунтовано рекомендації щодо запровадження методів й 

інструментів, які забезпечуватимуть усунення проблем фінансування 

інвестиційних потреб територіальних громад. Зокрема: 

        - розроблено концепцію формування системи фінансово-

інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування в умовах децентралізації 

влади, що передбачає посилення та активізацію використання бюджетних і 

небюджетних інвестиційних механізмів при фінансуванні проєктів соціально-

економічного й інфраструктурного розвитку на засадах диверсифікації та 

стабілізації усіх джерел фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку 

територіальних громад  виходячи із засад соціально-орієнтованої економіки; 

- запропоновано концептуальну схему та механізми стимулювання 

співробітництва територіальних громад, які передбачають державну й 

регіональну підтримку реалізації спільних інвестиційних проєктів 
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територіальних громад у рамках договорів про співробітництво, що 

забезпечуватиме ефективніше  використання інвестиційних ресурсів як громад, 

так і держави; 

- розроблено організаційно-економічні заходи щодо посилення взаємодії  

органів місцевого самоврядування та суб’єктів економічної діяльності на 

території громади у напрямі залучення їх ресурсів на засадах дольової участі для 

спорудження об’єктів інженерної, комунальної, екологічної, соціальної 

інфраструктури, які служитимуть покращенню якості життя мешканців 

територіальних громад; 

- обґрунтовано організаційно-фінансові підходи до вдосконалення системи 

міжбюджетних відносин, яка передбачає мінімізацію або усунення диспропорцій 

розвитку територіальних громад, які виникають внаслідок природно-

кліматичних умов і географічного розташування, беручи до уваги промислові 

райони з розвинутим господарсько-виробничим комплексом, депресивні 

території, віддалені від економічних центрів сільські території, 

монофункціональні населені пункти, території з несприятливою екологічною 

ситуацією тощо; 

- розроблено пропозиції щодо оптимізації процесу зовнішніх та внутрішніх 

запозичень, де зовнішні місцеві запозичення розглядаються як одна з форм 

додаткових фінансових ресурсів для забезпечення соціально-економічного 

розвитку територіальних громад, види та порядок здійснення яких регулюється 

відповідним законодавством України, а внутрішні запозичення у формі випуску 

облігацій місцевої позики, банківських кредитів тощо служать додатковим 

джерелом інвестиційних ресурсів;   

- звернуто увагу на роль та запропоновано шляхи посилення дієвості 

управлінського чинника в реалізації організаційно-інституційних засад розвитку 

місцевого самоврядування на базовому рівні адміністративно-територіального 

устрою - вдосконалення організаційної структури органів місцевої влади, 

залучення та підготовка кваліфікованих управлінців й фахівців у сфері 
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економіки, фінансів та інвестицій, розширення участі громадськості у процесах 

прийняття рішень щодо функціонування та розвитку територіальних громад 

тощо. 

Ключові слова: адміністративно-територіальний устрій, територіальні 

громади, соціально-економічний розвиток, інвестиційне забезпечення, фінансові 

механізми, бюджетна децентралізація. 

 

Abstract 

Siryk Z. О. Financial-investment provision of territorial communities’ 

development under the administrative-territorial reform. – Qualifying scientific study 

as a manuscript. 

Thesis to obtain the scientific degree of the doctor in economics by the specialty 

08.00.05 – productive forces development and regional economy. – National 

University “Lviv Polytechnics” of the MES of Ukraine – SI “The Institute of Regional 

Research Named after M.I. Dolishniy of the NAS of Ukraine”, Lviv, 2021. 

The thesis is devoted to the substantiation of theoretical-methodological 

foundations and development of practical recommendations regarding the solution of 

an important scientific-practical problem of the search for the ways to provide 

financial-investment support to the territorial communities’ development under the 

ongoing local governance and authorities’ territorial organization reform in Ukraine.  

The paper considers scientific-theoretical provision regarding the development 

of the system of the authorities’ territorial organization and models of combining the 

public executive authorities and local governance in the system of public authorities 

and public administration. The features of the systems of direct public governance of 

the territories and local governance are examined. The thesis provides conclusions 

about the growing role and new managerial mission of administrative-territorial units 

of the basic level – territorial communities – in securing the local, regional, and national 

development under the authorities’ decentralization.  

The experience of reforming the authorities’ territorial organization is analyzed. 
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Based on the analysis of the foreign experience, the thesis proves that the best practices 

of a range of European countries like France, Poland, Spain, and Finland are the most 

relevant for Ukraine. Several measures concerning the administrative-territorial 

reforming there should be implemented in the domestic practice of the regional 

development governance. Namely, the following issues are considered: a merge of 

territorial communities and an enlargement of administrative-territorial units with the 

respective increase in financial capacities of such entities in solving the problems of 

the communities’ socio-economic development; cooperation between local 

governments of territorial communities, districts, or regions to solve the essential 

problems of territorial development that require funding exceeding the financial 

capacities of an administrative-territorial unit; reorganization of financially-budgetary 

weak administrative-territorial units by their merging or amalgamation with others, etc.  

Special attention is paid to the problems and importance of the issues of 

financial-investment provision of the territorial communities’ socio-economic 

development, providing their budgetary independence. The methodological approach 

to determining the nature of a territorial community’s investment capacity is 

developed. It is suggested to be considered as a set of factors – social, financial-

economic, natural resources, institutional-managerial, etc. – that are subject to 

governance by the authorities of a territorial community directed at attracting the 

investment resources to solve the territorial development tasks. Based on the 

reorganization of the territorial governance in Ukraine and financial-budgetary 

decentralization, the importance of financial investment as a source to implement the 

tasks of the territorial communities’ socio-economic development is substantiated.  

The concept and components of the territorial communities’ financial-

investment provision are examined and determined in the context of local governance 

tasks in new conditions. The conducted scientific analysis enables considering the 

financial-investment provision of the territorial communities’ development as a 

complex system with an inherent set of related and interacting elements constituting a 

certain integral entity with properties absent in its elements.  
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The developed model of the system of the territorial communities’ financial-

investment provision consists of several blocks (mineral-financial resources of 

territorial communities’ budgets; other internal and external sources of funding their 

investment needs; capacity of local governments to mobilize the resources of economic 

entities, households, individuals, etc. to realize the community’s investment needs; 

organizational-managerial capacities of the territorial community’s authorities to solve 

investment tasks; legal framework of local governments’ activity). Each of the blocks 

represents a separate element of the system. In general, the blocks form the complex 

system model open to transformation or modification of its elements.  

The nature of changes in the system of territorial organization of local 

governance on the principles of authorities’ decentralization is examined. The thesis 

determines the priority rankings of territorial communities as administrative-territorial 

units where the governance of the territorial socio-economic development and the 

provision of the main set of public services to residents are organized. In conditions of 

the budgetary independence of territorial communities, the financial-investment 

provision of their development requires a scientific substantiation of ways, research of 

problems, and development of practical recommendations regarding the detection of 

sources of respective financial investment and its efficient use.   

The thesis provides the analysis of financial capacity and investment 

opportunities of consolidated territorial communities operating on the principles of 

direct relations with the public budget. The conclusions are made that as of 2020, the 

differentiation of the level of financial capacity and investment opportunities of the 

formed CTCs was substantial. In this context, the issue of interbudgetary relations and 

participation of the public budget in the support of local budgets is examined.  

The budgetary mechanisms and interbudgetary relations in the system of 

financial-investment provision of local governance are researched. The budgetary 

mechanisms are the tools to bring the budgetary system in correspondence with the 

constantly changing external environment by the use of certain forms and methods of 

budgetary regulation. Interbudgetary relations are the major objects of budgetary 
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processes regulation, and they emerge due to mobilization, redistribution, and use of 

financial resources at various horizontal and vertical managerial levels. 

A range of problems of financial provision of the territorial communities’ 

investment needs is revealed. On this ground, the mechanisms of the financial-

investment provision of local governance and their functioning in the new system of 

administrative-territorial structure of Ukraine are researched. In particular, the 

mechanisms of public support of the territorial communities’ investment needs and the 

opportunities of the use of their internal investment capacity, resources cooperation in 

communities’ interaction, and attraction of external investment sources are examined.   

The directions of improving the financial-investment provision are suggested, 

and recommendations regarding the implementation of methods and instruments that 

secure the elimination of problems related to the funding of territorial communities’ 

investment needs are substantiated. In particular: 

 - the concept of forming the system of financial-investment provision of local 

governance in conditions of authorities’ decentralization is developed. It stipulates the 

increasing and intensified use of budgetary and non-budgetary investment mechanisms 

in funding the projects of socio-economic and infrastructural development based on 

diversification and stabilization of all sources of the territorial communities’ financial-

investment provision grounded on the society-oriented economy; 

- the conceptual scheme and mechanisms to stimulate the territorial 

communities’ cooperation are suggested. They stipulate the public and regional support 

of the implementation of joint investment projects in territorial communities in the 

framework of agreements on cooperation that would secure the more efficient use of 

investment resources of both communities and the state; 

- the organizational-economic measures to strengthen the cooperation between 

local governments and economic entities at the community’s territory are developed in 

terms of attracting their resources based on equity participation for construction of 

engineering, communal, environmental, and social infrastructure facilities that would 

serve the improved quality of territorial communities’ residents’ lives; 
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- the organizational-financial approaches to improving the system of 

interbudgetary relations are substantiated. They stipulate the minimized or eliminated 

misbalances in the development of territorial communities stemming from natural and 

climate conditions and geographic location taking into account the industrial areas with 

developed economic and production complex, depressed remote areas from rural 

centers, monofunctional settlements, and areas with the unfavorable environmental 

situation, etc.; 

- the suggestions regarding the optimization of the process of external and 

domestic borrowings are developed. External local borrowings are considered among 

the forms of additional financial resources to secure the socio-economic development 

of territorial communities. Their types and procedure are regulated by the respective 

legislation of Ukraine. Meanwhile, domestic borrowings in the form of local bonds, 

bank loans, etc. serve as an additional source of investment resources;   

- special attention is paid to the role and ways of strengthening the efficiency of 

a managerial factor in the implementation of organizational-institutional grounds of the 

development of local governance on the basic level of administrative-territorial 

structure – improvement of local authorities’ organizational structure, attraction and 

preparation of qualified managers and professionals in the economy, finance, and 

investment, and extended participation of society in the decision-making regarding the 

functioning and development of territorial communities, etc.  

Keywords: administrative-territorial structure, territorial communities, socio-

economic development, investment provision, financial mechanisms, budgetary 

decentralization. 

 

Список публікацій за темою дисертації 

Монографії: 

1. Сірик З.О. Методологія та практика фінансово-інвестиційного 

забезпечення місцевого самоврядування. Львів: Національний університет 

«Львівська політехніка», 2020. 314 с. 



12 

 

 

2. Адміністративно-територіальний устрій України : методологічні основи та 

практика реформування : монографія. ДУ ”Інститут регіональних досліджень 

імені М. І. Долішнього НАН України” / наук. ред. В.С. Кравців. Львів, 2016. 264 

с. Особистий внесок здобувача: п. 3.1 Особливості реформування 

адміністративно-територіального устрою країн Європи. С. 113-142. 

3. Транскордонне співробітництво та спільний європейський простір : теорія, 

практика і нові можливості: колективна монографія. Львів-Olsztyn: 

Національний університет «Львівська політехніка», 2018. 160 с. Особистий 

внесок здобувача: розкрито можливості транскордонного співробітництва як 

елемента інвестиційної активності об’єднаних територіальних громад. С. 123-

127. 

Статті у наукових фахових виданнях України 

4. Сірик З. О. Європейський досвід реформування адміністративно-

територіального устрою. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду 

України. 2015. Випуск 3(113), С. 49-54 (Index Copernicus). 

5. Сірик З. О. Адміністративно-територіальний устрій Франції: актуальний 

досвід для України. Регіональна економіка. 2015. № 3. С. 116-124 (Index 

Copernicus). 

6. Сірик З. О. Адміністративно-територіальний устрій Польщі: вертикально-

рівнева система управління. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду 

України. 2015. Випуск 6(116). С. 7-13 (Index Copernicus). 

7. Сірик З. О. Адміністративно-територіальний устрій Словаччини: 

досвід для України. Право та державне управління. 2016. № 3. С. 153-159.  

8. Сірик З. О. Адміністративно-територіальний устрій : досвід 

пострадянських республік (Литва, Латвія, Естонія ). Держава та регіони. 2016. 

№ 3(55). С.140-145. 

9. Сірик З. О. Проблеми  соціально-економічного розвитку територіальних 

громад  в адміністративно-територіальній системі України. Регіональна 

економіка. 2016. № 1. С.24-38 (Index Copernicus). 



13 

 

 

10. Сірик З. О. Економічний розвиток та співробітництво територіальних 

громад. Регіональна економіка. 2016. № 3. С. 34-42 (Index Copernicus). 

11. Сірик З. О. Розвиток місцевого самоврядування у процесі реформування 

адміністративно-територіального устрою України. Ефективність державного 

управління. 2016. № 1/2(46/47). С.248-256  (Index Copernicus). 

12.  Сірик З. О. Місцеве самоврядування та інвестиційні процеси : 

європейські процеси та вітчизняні реалії. Ефективність державного управління. 

2016. № 4(49). С. 266-274  (Index Copernicus). 

13. Сірик З. О. Проблеми та можливості співробітництва територіальних 

громад України. Інвестиції : практика та досвід. 2017. № 16. С. 102-107. 

14. Жук П.В., Сірик З.О. Інвестиційний потенціал територіальних громад : 

суть поняття та питання управління. Регіональна економіка. 2017. № 2. С.16-22 

(Index Copernicus). Особистий внесок здобувача: визначено поняття 

інвестиційного потенціалу територіальних громад, проаналізовано управлінські 

складові інвестиційного забезпечення територіальних громад. 

15.  Сірик З. О. Проблеми кооперування інвестиційних ресурсів 

територіальних громад. Вісник Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка. Економіка. 2018. № 2(198). С. 37-43. 

16. Сірик З. О. Шляхи використання зарубіжного досвіду міжмуніципального 

інвестиційного співробітництва. Проблеми економіки. 2018. №1(35). С. 15-22  

(Index Copernicus). 

17. Сірик З. О. Ендогенні чинники активізації використання інвестиційно-

інноваційного потенціалу громад. Соціально-економічні проблеми сучасного 

періоду України. 2018. Випуск 4(132). С.134-147 (Index Copernicus). 

18. Сірик З. О. Реформування адміністративно-територіального устрою 

України в контексті європейського досвіду. Регіональна економіка. 2019. 

№4(94). С 152-165 (Index Copernicus). 



14 

 

 

19. Сірик З. О. Поняття та складові фінансово-інвестиційного забезпечення 

місцевого самоврядування. Регіональна економіка. 2020. №1(95). С 100-112 

(Index Copernicus). 

20. Сірик З. О. Фінансова децентралізація як передумова нарощення 

потенціалу місцевого самоврядування в Україні. Соціально-економічні проблеми 

сучасного періоду України. 2020. Випуск 1(141). С. 10-20 (Index Copernicus). 

21. Сірик З. О. Проблеми удосконалення міжбюджетних відносин в умовах 

реформи децентралізації. Вісник Сумського національного аграрного 

університету. 2020. №1(83). С. 93-97 (Index Copernicus). 

22. Сірик З. О. Внутрішньо-ресурсний потенціал місцевого самоврядування: 

особливості використання. Український журнал прикладної економіки. 2020. Том 

5. № 3. С. 26-41 (Index Copernicus). 

23. Сірик З. О. Ефективність використання механізмів співробітництва 

територіальних громад в умовах децентралізації влади. Регіональна економіка. 

2020. №2(96). С 17-32 (Index Copernicus). 

24. Сірик З. О. Особливості вдосконалення міжбюджетних відносин в умовах 

децентралізації влади. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду 

України. 2020. Випуск 2(142). С. 46-54 (Index Copernicus). 

25. Сірик З.О. Особливості формування інвестиційних потреб місцевого 

самоврядування. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 

2020. Випуск 3(143). С. 32-42 (Index Copernicus). 

26.  Siryk Z., Bilyk R., Panukhnyk O.  Territorial framework of local self-

government: basis of legislative regulation. Journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian 

National University. 2020, Vol. 7, No. 3. P. 147-156 (Index Copernicus). Особистий 

внесок здобувача: розкрито інституційні передумови реформування  

адміністративно-територіального устрою та його вплив на місцевий розвиток. 

Статті у наукових періодичних виданнях інших держав 

27. Сірик З. О. Проблеми залучення зовнішніх інвестиційних ресурсів 

територіальних громад. Scientific Light.  2018. №16. S. 5-9. 



15 

 

 

28.  Onyshchuk, S.V., Onyshchuk I.I., Siryk Z.O., Turenko V.E. Practice of 

administrative and territorial reform in the EU and Ukraine: Regulatory and 

management. International Journal of Management. 2020. Volume 11. Issue 4. Pp. 

487-499 (Scpopus). Особистий внесок здобувача: проаналізовано досвід країн-

членів ЄС в частині адміністративно-територіального устрою. 

29. Siryk Z.O. Powers, financial and budgetary relations of the state executive 

power and the local self-government in Ukraine. Perspectives – Journal on Economic 

Issues. 2020. №2. URL: http://perspectives-ism.eu  

Публікації, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

30. Сірик З. О. Іноземний досвід формування адміністративно-

територіального устрою. Розвиток національної економіки: методологія та 

практика: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції 

(Івано-Франківськ, 15-16 квітня 2014 р.). Тернопіль: Крок, 2014. С. 117-119. 

31. Сірик З. О. Сучасний стан розвитку територіальних громад в умовах 

адміністративно-територіальної реформи. Трансформаційні процеси в економіці 

України: глобальні та регіональні аспекти: збірник матеріалів ІІ Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції молодих учених, аспірантів та 

студентів (Львів, 24 листопада 2017 р.). Львів. 2017. С. 348-351. 

32. Сірик З. О. Законодавча база місцевого самоврядування. Розвиток 

фінансово-економічної системи держави та регіонів: збірник матеріалів 

Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та 

молодих учених (Київ, 31 липня 2020 р.). К.: Аналітичний центр «Нова 

Економіка». 2020. С. 40–45. 

33. Сірик З. О. Особливості залучення зовнішніх запозичень 

територіальними громадами. Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному 

середовищі: літні диспути:  збірник матеріалів Міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції (Дніпро, 17-18 серпня 2020 р.). Дніпро. 2020. С. 

442 – 443. 



16 

 

 

34. Сірик З. О. Механізми державної підтримки місцевих бюджетів. 

Економічні проблеми сучасності та стратегії інноваційного розвитку 

національної економіки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції (Львів, 22 серпня 2020 р.). ГО «Львівська економічна 

фундація». Львів: ЛЕФ, 2020. С. 74–78. 

35. Сірик З. О. Місцеве самоврядування в системі територіальної організації 

влади. Проблеми формування та стабілізації регіональної економіки: збірник 

матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції  (Дніпро, 29 серпня 

2020 р.). Дніпро: НО «Перспектива», 2020. С. 85–89. 

36. Сірик З. О. Ресурсний потенціал місцевого самоврядування. Пріоритетні 

шляхи розвитку науки: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної 

конференції (Київ, 30-31 серпня 2020 р.). Київ: МЦНіД, 2020. С. 23–25. 

Публікації, які додатково відображають наукові результати дисертації 

37. Dykha M., Cheban Y., Bilyk O., Siryk Z., Khytra O., Dudnyk A. Management 

of corporate social activity in the organization. International Journal of Management. 

2020. Volume 11. Issue 5. Pp. 97-107 (Scpopus). Особистий внесок здобувача:  

проаналізовано механізми залучення інвестицій з боку великих корпорацій. 

38. Shynkaruk L., Yermolenko D., Buchniev M., Bulysheva D., Siryk Z., Tsokol 

O. Modelling of land relations in Ukraine in the period of institutional transformations. 

International Journal of Management. 2020. Volume 11. Issue 4. Pp. 622-633 

(Scpopus). Особистий внесок здобувача: дослідження питання земельних 

відносин в територіальних громадах в умовах адміністративно-територіальної 

реформи. 

39. Сторонянська І., Максименко А., Левицька О., Патицька Х., Сірик З.  

Соціально-економічне становище об’єднаних територіальних громад : Захід vs 

Центр : науково-аналітичне видання. ДУ «Інститут регіональних досліджень 

імені М.І. Долішнього НАН України». Львів. 2019. 64 с. Особистий внесок 

здобувача – збір та опрацювання даних, що характеризують соціально-

економічний розвиток об’єднаних  територіальних громад. 



17 

 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП 20 

РОЗДІЛ 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА 

ФУНКЦІОНУВАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В СИСТЕМІ 

АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ 

32 

1.1. Теоретичні основи функціонування базових одиниць адміністративно-

територіального устрою 

32 

1.2. Місцеве самоврядування в системі адміністративно-територіального 

устрою та завдання його реформування 

42 

1.3. Реформування адміністративно-територіального устрою у контексті 

світового досвіду 

 

55 

1.4. Особливості реформування адміністративно-територіального устрою 

у пострадянських та постсоціалістичних країнах 

 

81 

Висновки до розділу 1 98 

РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО-

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 

102 

2.1. Інституційні основи діяльності територіальних громад як суб’єктів 

місцевого самоврядування в системі адміністративно-територіального 

устрою 

102 

2.2. Поняття та складові фінансово-інвестиційного забезпечення 

територіальних громад 

128 

2.3.   Фінансово-бюджетна децентралізація та інвестиційна спроможність 

територіальних громад   

158 

Висновки до розділу 2 177 

РОЗДІЛ 3. СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  В УКРАЇНІ 

181 

3.1. Ретроспективний аналіз нормативної бази функціонування 

територіальних громад  

181 



18 

 

 

3.2.  Аналіз фінансово-бюджетної спроможності територіальних громад  199 

3.3. Інвестиційні потреби територіальних громад та рівень їх реалізації  219 

Висновки до розділу 3  244 

РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ  

247 

4.1. Бюджетні механізми й міжбюджетні відносини 247 

4.2. Використання внутрішнього потенціалу розвитку територіальних 

громад 

266 

4.3. Залучення зовнішніх запозичень територіальними громадами  279 

Висновки до розділу 4  291 

РОЗДІЛ 5.  ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

294 

5.1. Управлінські аспекти удосконалення процесів розвитку  

територіальних громад 

294 

5.2. Удосконалення міжбюджетних відносин  308 

5.3. Активізація використання механізмів згуртованості  

та співробітництва громад 

335 

Висновки до розділу 5  364 

ВИСНОВКИ 367 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 373 

ДОДАТКИ  408 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



19 

 

 

ВСТУП  

Актуальність теми дослідження. Зміни у територіальній організації 

влади в Україні на засадах децентралізації, реформування місцевого 

самоврядування зі зростанням повноважень одиниць базового рівня 

адміністративно-територіального поділу – територіальних громад, які отримали  

бюджетну самостійність, ставлять нові вимоги щодо організації процесів 

інвестування територіального розвитку, вирішення низки інституційних, 

управлінських, організаційних, кадрових проблем фінансового забезпечення 

інвестиційних потреб територіальних громад, кінцевою метою чого є  

формування повноцінного життєвого середовища для громадян незалежно від 

місця їхнього проживання, вирівнювання інвестиційної спроможності 

територіальних громад щодо створення, оновлення та підтримки інфраструктури 

надання якісних публічних послуг у всіх сферах життєдіяльності.  

Це потребує формування вдосконаленої та націленої на вирішення нових 

інвестиційних завдань фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого 

територіального розвитку, які постали перед громадами,  що   вимагає 

ґрунтовного наукового осмислення проблеми та виявлення шляхів її розв’язання.  

Проблематиці розвитку територіальних громад присвячені праці низки 

українських та зарубіжних авторів: Р. Безсмертного, В. Борщевського, 

Ж. Гербера, В. Горячука, М. Дурмана, І. Заблодської, В. Загорського, П. Жука,  

О. Карого, В. Кравціва, В. Кравченка, В. Куйбіди, Є. Матвіїшина, І. Мелєхіна, А. 

Мельник, М. Мельник, Г. Монастирського, О. Мороза, М. Орзіха, Е. Остром, Р. 

Патнема, М. Пітюлича, Н. Подольчака, В. Радченка, Н. Рудої, О. А. Ткачука, Н. 

Дж. Хіллер, Л. Шноре, Л. Шевчук, С. Шульц,  Я. Щепанського та інших. 

Дослідженню питань фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку 

територіальних громад приурочені праці: Г. Возняк, І. Вахович, М. Гапонюк, 

О. Зарубіна, О. Іванової, С. Іщук, Я. Казюк, М. Карліна, М. Козоріз, А. 

Крисоватого, І. Лещух, І. Луніної, П. Мельника, Х. Патицької, С. Сембера, І. 

Сторонянської та інших. 
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Водночас, попри вагомий методологічний та прикладний здобуток учених 

із зазначеної проблематики, низка важливих питань організації системи 

фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку територіальних громад 

України в нових умовах у теоретичному, методичному й практичному аспектах 

розкриті недостатньо й потребують поглибленого наукового обґрунтування.  

Вагомість означених проблем зумовила вибір теми дисертаційного 

дослідження, його мети та завдань. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота пов’язана з науково-дослідними темами Національного 

університету «Львівська політехніка», зокрема з темою «Розвиток інноваційних 

аспектів публічно-приватного партнерства» (номер державної реєстрації 

0118U000345) у роботі над якою здобувачем обґрунтовано умови та форми 

публічно-приватного партнерства в інвестиційній діяльності територіальних 

громад, та ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН 

України»: «Методологічні основи та напрями реформування адміністративно-

територіального устрою України» (номер державної реєстрації 0114U004401), у 

рамках якої здобувачем здійснено обґрунтування перспективної системи   

адміністративно-територіальних одиниць, проведено аналіз особливостей 

реформування адміністративно-територіального устрою країн Європи, 

розроблено пропозиції з розподілу функцій та повноважень органів державної 

влади й місцевого самоврядування в системі адміністративно-територіального 

устрою та їх фінансово-економічного забезпечення; «Наукові засади 

формування моделі сталого ендогенного зростання регіонів України в умовах 

адміністративно-фінансової децентралізації» (номер державної реєстрації 

0117U000691), в рамках якої здійснено оцінку соціально-економічного 

становища об’єднаних територіальних громад України, досліджено інструменти 

їх розвитку, форми співпраці між громадами, обґрунтовано  поняття 

інвестиційного потенціалу територіальних громад, розкриті шляхи  залучення 

інвестиційних ресурсів.  



21 

 

 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

обґрунтування теоретико-методологічних та науково-методичних засад 

функціонування системи фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку 

територіальних громад в умовах адміністративно-територіальної реформи та 

розроблення практичних рекомендацій щодо її удосконалення. 

Досягнення мети дослідження потребувало вирішення таких завдань: 

- з’ясувати економічну природу місцевого самоврядування та місце 

територіальних громад як одиниць адміністративно-територіального поділу в 

системі територіальної організації влади та регіональній економіці; 

- обґрунтувати теоретичні основи формування територіальних громад 

як базових одиниць системи адміністративно-територіального устрою в Україні, 

їх функції та повноваження;  

- узагальнити світовий досвід реформування адміністративно-

територіального устрою на принципах децентралізації; 

- дослідити сутність поняття та складові системи фінансово-

інвестиційного забезпечення розвитку територіальних громад в системі 

місцевого самоврядування; 

- розкрити внутрішні й зовнішні чинники формування фінансово-

інвестиційних ресурсів територіальних громад; 

- обґрунтувати інвестиційні потреби територіальних громад; 

- визначити інвестиційні можливості та ризики, пов’язані з новим 

управлінським та фінансово-бюджетним статусом територіальних громад  

внаслідок реформування місцевого самоврядування в Україні; 

- розкрити сутність та проаналізувати дієвість механізмів фінансово-

бюджетних відносин в системі адміністративно-територіального устрою та 

інвестиційного забезпечення розвитку інфраструктури надання публічних 

послуг; 

- виявити можливості використання внутрішніх інвестиційних 

ресурсів територіальних громад; 
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- розкрити шляхи залучення територіальними громадами зовнішніх 

запозичень для забезпечення їх інвестиційних потреб; 

- дослідити особливості управлінської складової інвестиційного 

потенціалу територіальних громад;  

- обґрунтувати стратегічні напрямки удосконалення системи 

фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку територіальних громад; 

- запропонувати шляхи, методи та інструменти фінансового 

забезпечення інвестиційних потреб територіальних громад в нових умовах 

місцевого самоврядування й територіальної організації влади. 

Об’єктом дослідження є процеси та механізми фінансово-інвестиційного 

забезпечення розвитку територіальних громад. 

Предметом дослідження є теоретико-методологічні засади, методичні 

підходи та прикладні аспекти удосконалення системи фінансово-інвестиційного 

забезпечення розвитку територіальних громад в умовах реформування місцевого 

самоврядування й територіальної організації влади в Україні.  

Методи дослідження. Теоретичну і методологічну основу дослідження 

становлять фундаментальні положення економічної теорії, теорій регіонального 

розвитку, територіальної організації влади, фінансової децентралізації. У 

дисертації застосовано сукупність як загальнонаукових, так і спеціальних 

методів наукового пізнання, що дозволило забезпечити концептуальну єдність 

дослідження. 

У процесі дослідження використані методи: абстрактно логічний, 

теоретичного узагальнення, порівняння, історичний та логічний – для 

дослідження сутності місцевого самоврядування в системі територіальної 

організації влади, а також для уточнення базових категорій та понять, що 

стосуються фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку територіальних 

громад; систематизації та групування – для дослідження сутності, функцій, 

принципів побудови фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого 

самоврядування; графічний, аналізу та синтезу – для оцінювання сучасних 
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тенденцій фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку територіальних 

громад, дослідження бюджетних механізмів й міжбюджетних відносини; 

економіко-статистичного аналізу та групування – для дослідження значимості 

інвестицій у фінансуванні реалізації потреб територіальних громад; 

стратегічного аналізу, програмно-цільового, побудови алгоритму – для 

визначення стратегічних детермінант удосконалення напрямів залучення 

зовнішніх запозичень територіальними громадами. 

Інформаційну базу дослідження склали законодавчі та нормативно-правові 

акти: Укази Президента України, Постанови Кабінету Міністрів України, 

стратегічні програмні документи, матеріали Державної служби статистики 

України, Міністерства фінансів України, Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України, Міністерства розвитку громад і 

територій України, наукові праці провідних вітчизняних та зарубіжних учених, 

матеріали міжнародних конференцій, інтернет-ресурси, результати власних 

досліджень автора. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в поглибленні  

теоретико-методологічних й науково-методичних засад, обґрунтуванні напрямів 

та механізмів удосконалення системи фінансово-інвестиційного забезпечення 

розвитку територіальних громад в умовах децентралізації публічної влади в 

Україні. 

 Основні положення дисертації, що визначають її новизну й винесені на 

захист, полягають у такому:  

уперше: 

- обгрунтовано концепцію формування системи фінансово-інвестиційного 

забезпечення розвитку територіальних громад в умовах реформування місцевого 

самоврядування й територіальної організації влади в Україні, що передбачає 

активізацію використання бюджетних і небюджетних внутрішніх та зовнішніх 

інвестиційних джерел, вдосконалення діючих і  запровадження нових механізмів 

фінансування інвестиційних завдань і проєктів місцевого розвитку на засадах 
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диверсифікації та максимізації залучення усіх чинників фінансово-

інвестиційного забезпечення розвитку територіальних громад для поліпшення 

якості й доступності соціальних, адміністративних, комунальних та інших 

публічних послуг, відповідальність за надання яких згідно з чинним 

законодавством віднесена до повноважень їх органів управління;  

-  сформульовано методологічний підхід до дослідження процесів 

фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку територіальних громад 

виходячи із засад фінансово-бюджетної децентралізації, що ґрунтується на 

системному застосуванні нормативно-правових, організаційних, управлінських 

інструментів та заходів й передбачає використання механізмів бюджетного 

вирівнювання, державної підтримки соціально-економічного розвитку 

територіальних громад, публічно-приватного партнерства, транскордонного 

співробітництва, міжнародної технічної допомоги, співробітництва 

територіальних громад, дольової участі суб’єктів господарювання, внутрішніх та 

зовнішніх запозичень тощо для вирішення органами управління територіальних 

громад інвестиційних завдань; 

- здійснено методологічне обґрунтування дослідження інвестиційної 

спроможності територіальних громад, яке включає концептуалізацію цього 

поняття та методичний підхід до оцінювання інвестиційної спроможності 

територіальних громад, який реалізовано з урахуванням місця й динаміки 

показників капітальних витрат та бюджету розвитку у загальних витратах 

бюджетів територіальних громад, що дозволило провести рейтингування 

територіальних громад за їх інвестиційною спроможністю й обґрунтувати 

пропозиції щодо її підвищення та уникнення надмірних диспропорцій між 

територіальними громадами; 

          удосконалено: 

-  наукові положення щодо обгрунтування ролі управлінського чинника, 

що, на відміну від усталених, передбачають його розгляд у якості елемента 

інвестиційного потенціалу територіальних громад  з визначенням шляхів 
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ефективізації використання управлінського чинника у процесі практичної 

реалізації завдань з фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого 

самоврядування на базовому рівні адміністративно-територіального устрою 

через вдосконалення організаційної структури органів управління 

територіальних громад, залучення та підготовку кваліфікованих управлінців й 

фахівців у сфері економіки, фінансів та інвестицій, запровадження поточного, 

перспективного й стратегічного планування соціально-економічного розвитку 

громад, розширення участі громадськості у процесах прийняття рішень щодо 

функціонування та розвитку територіальних громад тощо;  

- концептуальну модель територіальної згуртованості у розвитку громад, 

суть якої полягає у застосуванні організаційно-економічних заходів щодо 

посилення участі суб’єктів економічної діяльності на території громади у 

вирішенні її інвестиційних завдань шляхом ефективного використання 

інституційних можливостей розвитку публічно-приватного партнерства на 

місцевому рівні, визначення узгоджених з господарюючими суб’єктами 

інвестиційних пріоритетів з урахуванням  обсягів та тривалості інвестиційних  

процесів, можливостей спільної участі у них, реалізації інвестиційних проектів 

на засадах взаємної зацікавленості; 

- систематизацію інвестиційних проєктів та заходів відповідно до 

повноважень територіальних громад у сфері місцевого самоврядування за  

джерелами фінансування: місцевий бюджет, державний бюджет,  позабюджетні 

надходження, кошти міжнародної технічної допомоги та міжнародних 

фінансових організацій, інші залучені кошти за відповідними джерелами тощо, 

що, на відміну від існуючих підходів, дозволяє ранжувати інвестиційні заходи та 

проєкти за важливістю з урахуванням очікуваних джерел фінансування;  

- наукові підходи до встановлення причинно-наслідкових зв’язків процесу 

реформування адміністративно-територіального устрою та можливих ризиків в 

частині: інвестиційної неспроможності низки територіальних громад; 

послаблення державного впливу на розвиток територій і контролю діяльності 
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органів місцевого самоврядування; поглиблення соціально-економічної 

асиметрії розвитку територій тощо, які дозволили  розробити  пропозиції щодо 

шляхів їх уникнення й подолання;  

- теоретико-методичні підходи до удосконалення механізму 

міжбюджетних відносин, які спрямовані на мінімізацію або усунення 

диспропорцій у розвитку територіальних громад, що виникають внаслідок 

природно-кліматичних умов і географічного розташування, які, на відміну від 

застосовуваних, передбачають розширення бази розрахунку індексів податкової 

спроможності при визначенні розмірів дотацій горизонтального бюджетного 

вирівнювання та використання додаткових коефіцієнтів при розрахунках базової 

дотації стосовно економічно малорозвинутих й  депресивних територій; 

дістали подальшого розвитку: 

- термінологічний апарат дослідження  у частині поняття інвестиційного 

потенціалу територіальної громади, яке, на відміну від узагальненого 

трактування інвестиційного потенціалу, враховує економіко-управлінські 

особливості  територіальних громад як елементів системи адміністративно-

територіального устрою держави й визначається як сукупність чинників та 

можливостей (природно-ресурсних, соціальних, фінансово-економічних, 

інституційно-управлінських тощо), які є об’єктом управління з боку органів 

влади територіальної громади, спрямованого на залучення й використання  

інвестиційних ресурсів для вирішення проблем місцевого  розвитку; 

- визначення територіальної громади, яке, на відміну від усталеного 

трактування в суспільно-демографічному аспекті, запропоновано розглядати  в 

адміністративно-територіальному контексті як первинної (базової) одиниці 

системи адміністративно-територіального устрою держави, у якій органами 

місцевого самоврядування чи самоорганізації громадян самостійно і під свою 

відповідальність забезпечується у межах, встановлених Конституцією та 

законодавством  України, вирішення питань місцевого значення та надання 

власних і  делегованих державою публічних послуг з дотриманням  принципу 
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субсидіарності; 

- науково-методичний підхід до вирішення проблем вирівнювання  

фінансово-інвестиційних можливостей соціально-економічного розвитку 

територіальних громад, який передбачає запровадження дієвих інструментів 

державної підтримки економічно слаборозвинених громад, формування 

стосовно них сприятливого для залучення інвестицій інституційного 

середовища, що розглядається ефективнішим для розвитку територіальних 

громад ніж застосовуваний у вітчизняній практиці шлях концентрації у 

територіальній громаді якомога більшої кількості населених пунктів, мешканців, 

територій, який може призвести до посилення негативних проявів 

периферійності, втрати ефектів ініціативності  та зацікавленості мешканців у 

розвитку громади.   

Практичне значення одержаних результатів полягає у розробленні 

теоретико-методологічних узагальнень та науково-практичних рекомендацій 

щодо вдосконалення механізму фінансово-інвестиційного забезпечення 

розвитку територіальних громад в умовах реформування місцевого 

самоврядування й територіальної організації влади. 

Наукові результати дисертаційної роботи знайшли практичне застосування 

в роботі центральних і регіональних органів влади, зокрема: Міністерства 

розвитку громад і територій України (довідка 7/31/17497-20 від 23.10.2020 р.) 

при удосконаленні територіальної організації влади з урахуванням фінансово-

інвестиційних аспектів забезпечення функціонування місцевого 

самоврядування; Львівського регіонального відділення Асоціації міст України 

(довідка №62 від 17.06.2020 р.) при підготовці та впровадженні реформи 

місцевого самоврядування в регіоні; Підкомітету з питань електроенергії та 

транспортування енергії Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, 

ядерної політики та ядерної безпеки Верховної Ради України (довідка №49-08-

08/153 від 16.17.2019 р.) при  розробці законопроекту 8449-д від 05.12.2018 р. про 

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов 
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інвесторам при виробництві та постачанні комунальним споживачам 

електричної енергії з альтернативних джерел енергії; Департаменту економічної 

політики Львівської обласної державної адміністрації: при розробці Стратегії 

розвитку Львівської області на період до 2020 року та Плану її реалізації (довідка 

№1-3269 від 05.12.2016 р.), при розробці програм соціально-економічного та 

культурного розвитку Львівської області (довідка №274-1-52 від 03.06.2020 р.); 

Департаменту фінансів Львівської обласної державної адміністрації (довідка 

№25 від 23.09.2020 р.) при підготовці Стратегії розвитку Львівської області на 

період до 2027 р. у частині шляхів формування фінансових ресурсів для потреб 

соціально-економічного розвитку територіальних громад регіону; Львівського 

регіонального відділення всеукраїнської асоціації громад (довідка №17 від 

30.06.2020 р.) при розробці стратегій розвитку об’єднаних територіальних 

громад Львівщини; Обласної асоціації місцевих рад «Ради Львівщина» (довідка 

№74 від 20.08.2020 р.) при реформуванні субрегіонального рівня 

адміністративно-територіального устрою Львівської області – районних рад та 

районних державних адміністрацій, у яких обґрунтовано розподіл повноважень 

між базовим та районним рівнями місцевого самоврядування; Агенції 

регіонального розвитку Львівської області (довідка №11 від 05.08.2020 р.) при 

підготовці проєкту Стратегії розвитку Львівщини до 2027 р. 

Результати дисертаційної роботи застосовані у навчальному процесі 

Національного університету «Львівська політехніка» при розробці навчально-

методичних матеріалів та викладанні дисциплін «Адміністрування публічними 

процесами» й «Електронне самоврядування» (довідка № 67-01-471 від 12.03.2021 

р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Усі наукові результати, викладені в 

дисертації, одержані автором особисто. З наукових праць, опублікованих у 

співавторстві, використані лише ті ідеї та положення, які є результатом 

самостійної роботи здобувача. 
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Апробація результатів дисертації. Основні положення та рекомендації 

дисертаційної роботи апробовано на низці конференцій та інших науково-

практичних заходах, серед яких: Міжнародна науково-практична конференція 

«Розвиток національної економіки: методологія та практика» (Івано-Франківськ, 

15-16 квітня 2014 року); ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та регіональні 

аспекти» (Львів, 24 листопада 2017 р.);  IV Українсько-польський науковий 

форум «Транскордонне  співробітництво та спільний європейський простір: 

теорія, практика і нові можливості» (Львів, 7-8 червня 2018р.); IV Міжнародна 

науково-практична конференція «Територіальний розвиток і регіональна 

політика: сучасний стан та орієнтири подальших реформ» (Світязь, 5-7 червня 

2019 р.); Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів 

та молодих учених «Розвитку фінансово-економічної системи держави та 

регіонів» (Київ, 31 липня 2020 р.);  II Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Інтеграція освіти, науки та бізнесу в сучасному середовищі: літні 

диспути» (Дніпро, 17-18 серпня 2020 р.); Міжнародна науково-практична 

конференція «Економічні проблеми сучасності та стратегії інноваційного 

розвитку національної економіки» (Львів, 22 серпня 2020 р.), Міжнародна 

науково-практична конференція «Проблеми формування та стабілізації 

регіональної економіки» (Дніпро, 29 серпня 2020 р.);  ІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Пріоритетні шляхи розвитку науки» (м. Київ, 30-31 

серпня 2020 р.). 

Публікації. Основні теоретичні та практичні результати дисертаційного 

дослідження опубліковано у 39 наукових працях загальним обсягом 45,1 д. а., з 

яких: 3 монографії (в тому числі 1 одноосібна), 23 статті у наукових-фахових 

виданнях України (у тому числі 19 – у виданнях, включених до міжнародних 

наукометричних баз) та 3 - у наукових періодичних виданнях інших держав, 7 

публікацій апробаційного характеру, 3 публікації, що додатково відображають 

наукові результати дисертації. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг 

дисертації становить 426 сторінок. Основний зміст викладено на 364 сторінках. 

Робота містить 28 таблиць, 49 рисунків, 6 додатків. Список використаних джерел 

включає 337 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1 

НАУКОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В СИСТЕМІ АДМІНІСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ  

 

 

1.1. Теоретичні засади функціонування базових одиниць 

адміністративно-територіального устрою 

  

У фокусі об’єкта й предмета проведеного дисертаційного дослідження є 

базові одиниці адміністративно-територіального устрою – територіальні 

громади, що зумовлює потребу виявлення теоретичного підґрунтя їх виділення 

та закономірностей функціонування.  

Насамперед визначимося з поняттям територіальної громади у контексті 

предмета дисертації, тобто як суб’єкта місцевого самоврядування у системі 

адміністративно-територіального устрою країни. 

         Зазначимо, що різні аспекти територіальної організації публічної влади 

досліджувалися у працях науковців за низкою напрямів, у тому числі 

регіоналістики, урбаністики, територіального менеджменту, економічної та 

соціальної географії, історії тощо. 

        Зокрема, регіоналісти акцентували увагу на питаннях функціонування 

регіональних суспільно-економічних систем (М. Долішній [78], С. Дорогунцов 

[79], Б. Данилишин [66] та ін.), використанні зарубіжного досвіду реформування 

адміністративно-територіального устрою (Л. Шевчук [103] та ін.), 

методологічних основ реформування адміністративно-територіального устрою 

(В. Кравців та ін. [5], Ю. Ковбасюк та ін. [3]), наукових засад функціонування 

територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації (І. 

Сторонянська та ін. [280; 332]). 
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        Щодо дефініції поняття територіальної громади, то не усі науковці 

погоджуються із визначенням, що міститься у Законі України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Зокрема, О.Батанов розглядає територіальну 

громаду не як сукупність жителів, які проживають на певній території, а як 

жителів, які постійно проживають, працюють на визначеній території, 

безпосередньо або через сформовані ними муніципальні структури вирішують 

питання місцевого значення, мають спільну комунальну власність, володіють на 

цій території нерухомим майном, сплачують комунальні податки і пов’язані 

територіально особистими зв’язками системного характеру [10, с. 137].  

Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через 

утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що 

перебуває в комунальній власності; затверджують програми соціально-

економічного та культурного розвитку, контролюють їх виконання; 

затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і 

контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки та збори відповідно 

до закону; забезпечують проведення місцевих референдумів і реалізацію їхніх 

результатів; створюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприєм-

ства, організації та установи, а також здійснюють контроль, за їхньою 

діяльністю; вирішують інші питання місцевого значення, що згідно із законом 

належать до їхньої компетенції.  

Однак з погляду на територіальну громаду як елемент системи 

адміністративно-територіального устрою, варто погодитися з її трактуванням як 

цілісного утворення, що характеризується єдністю соціальної спільноти, 

суб’єкта місцевого самоврядування та базової ланки адміністративно-

територіального устрою країни [280, с. 53].  

Нами пропонується визначення територіальної громади  в 

адміністративно-територіальному контексті як первинної (базової) одиниці 

системи адміністративно-територіального устрою держави у якій органами 

місцевого самоврядування чи самоорганізації громадян самостійно і під свою 
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відповідальність забезпечується у межах, встановлених Конституцією та 

законодавством  України, вирішення питань місцевого значення та надання 

власних і  делегованих державою публічних послуг з дотриманням при цьому  

принципу субсидіарності. Зазначимо, зокрема, важливість принципу 

субсидіарності стосовно повноважень територіальних громад, особливо в 

умовах, коли при реформуванні місцевого самоврядування в Україні до 

повноважень територіальних громад віднесено ті, які ефективніше 

реалізовувалися б на вищому адміністративно-територіальному рівні. 

У процесі наукового аналізу наявних методологічних напрацювань 

обрано низку економічних теорій, на яких побудована дисертація. Вони 

представлені трьома основними групами: теорії місцевого (локального) 

економічного розвитку, теорії територіальної організації влади (місцевого 

управління або публічної влади) та теорії фінансового децентралізації (рис.1). 

Саме вони розкривають специфіку формування та розвитку територіальних 

громад, характеризують їх конкурентні  переваги та механізми управління ними. 

Упродовж останніх десятиліть активно розвивались теорії місцевої 

(локальної) економіки. Їх виникнення вмотивоване визнанням того, що 

національна економічна політика не є єдиним інструментом впливу на розвиток 

територій, а інтереси місцевих громад потребують перенесення центрів 

відповідальності (прийняття управлінських рішень) на локальний рівень. За цих 

умов територіальні громади виступають суб’єктами місцевого розвитку, а їх 

економіка  - інструментом, який забезпечує цей розвиток.  

Теоретичний базис теорій місцевого розвитку закладений  

неокейнсіанськими  і неокласичними теоріями регіонального розвитку, 

економічного розвитку і економічного зростання (Дж. Бортс, Д. Штейн, М. 

Карлберг, Х. Річардсон, Х. Зіберт, Р. Солоу, Т. Свана, Г. Менк'ю, Д. Ромера, А. 

Уейла, Р. Барро), теоріями розміщення (Й.Г. фон Тюнен, В. Лаунхардт і А. 

Вебер), теоріями просторової економіки (X. Хотеллінг, Р. Вернон, У. Айзард, В. 

Лаунгардт, А.Е. Шеффле, А. Вебер, Л. Вальрас, Т. Хагерстранд, Ф. Перру, Ж.-Р. 
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Будвіль, Х.Р. Ласуен, В. Парето У. Айзард, В. Лаунгардт, А.Е. Шеффле, А. Вебер, 

Л. Вальрас, Т. Хагерстранд, Ф. Перру, Ж.-Р. Будвіль, Х.Р. Ласуен, В. Парето), 

кумулятивними теоріями (Г. Мюрдаль, А. Хіршман, Т. Паландер, 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.  Теоретична база дослідження процесів формування  та розвитку 
територіальних громад 

        Джерело: власна розробка 
 

А. Льош, Д. Сміт, В.Крісталлер, Ф. Перру, Ж.-Р. Будвіль, Х.Р. Ласуен, Х. Гірш, 

П. Потьє, Дж. Фрідман, Т. Хегерстранд, Х. Річардсон), концепціями 

територіальної організації виробництва (Дж. Андруз, Д. Норт, Ч. Тайбут), 

інституційними теоріями (Т. Веблен, У. Ростоу, Р. Хейлбронер, А. Тоффлер, А. 
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 Теорія державного управління 
 Теорія публічного управління та 
адміністрування 
 Теорії місцевого самоврядування 
 Теорія суспільного вибору 
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 Податкова теорія економіки добробуту 
 Теорія суспільних благ.  

Теорія ендогенного економічного розвитку 
Теорії розміщення і просторової економіки 
Кумулятивні теорії 
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Теорія локального партнерства 
Теорія інклюзивного місцевого розвитку 
Теорії суспільного добробуту та ін. 
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Берлі, Ж. Еллюль, Ф. Перру, П. Массе, Ж. Акерман, Р. Дарендорф), теорії 

суспільного добробуту (А. Пігу, К. Ерроу, А.Бергсон, П. Самуельсон, П.-А. 

Дерік, Е. Аткінсон, Дж. Стігліц). 

Низка сучасних наукових праць зарубіжних вчених, присвячених цій 

проблематиці акцентують увагу на тому, що певна територія є не стільки 

географічним об’єктом чи конкретним місцем (space), а виступає одним з 

основних чинників конкурентоспроможності регіону чи певної місцевості та 

ресурсом, який потребує якісного управління та ефективного використання 

[311]. 

У своїх дослідженнях сучасні вчені виділяють різні групи домінуючих 

чинників, які впливають на місцевий економічний розвиток, а саме:  

 глобальні тенденції економічного розвитку; секторальні, які 

характеризують структурну трансформацію економіки;  політичні чинники, які 

стосуються політичних рішень, що приймаються на місцевому рівні; особливості 

певної місцевості, які визначають її специфіку; людський фактор, як сукупність 

основних соціальних якостей людини [322]; 

   демографічні чинники (людські ресурси та людський капітал), 

специфіка місцевої економіки, ділове середовище, рівень розвитку 

інфраструктури, регіональна та національна політика, конкурентне середовище 

[333];  

 демографічні чинники, структура економіки, доходи населення, основні 

соціальні послуги, просторове розташування та управління [328]; 

 матеріальні чинники, рівень розвитку інфраструктури, людські ресурси, 

капітал і фінанси, знання та технології, структура промисловості, якість життя 

населення, бізнес або ділова культура, самоідентифікація громади та її імідж, 

інституційна ємність [336]. 

Наведений перелік чинників засвідчує, що система управління та 

самоідентифікації територіальних громад мають взаємообернений вплив на 

https://www.mdpi.com/2071-1050/11/1/282
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/1/282
https://www.mdpi.com/2071-1050/11/1/282
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місцевий економічний розвиток. Сьогодні територіальні громади усвідомлюють 

свою відповідальність за пошук "ринків збуту" своїх ресурсів, використання 

конкурентних переваг та підвищення рівня життя населення громад. Відповідно, 

політика місцевого економічного розвитку має спрямовуватись на зменшення 

вразливості територіальних громад за рахунок підвищення ефективності 

використання ендогенного потенціалу територій на основі активізації залучення 

людських, інституційних і фінансових та інших фізичних ресурсів 

територіальних громад, стимулювання розвитку нових видів економічної 

діяльності і, відповідно, розширення можливостей працевлаштування населення.  

На основі аналізу існуючих наукових підходів до визначення поняття 

«місцевий економічний розвиток» сформулюємо його основні сутнісні 

характеристики [308]: 

 гармонійні відносини місцевої громади і влади; 

 системні зміни, що призводять і гарантують збільшення 

можливостей для індивідуального розвитку мешканців громади; 

 партнерські відносини між владою, підприємницькими 

структурами і населенням громади; 

 взаємозалежність між економічним зростанням громади та 

підвищенням рівня добробуту населення; 

 спроможність конкурувати за залучення зовнішнього капіталу, 

інформації і знань; 

 використання комунальних ресурсів як потенціалу розвитку 

підприємництва;  

 органи місцевого самоврядування виступають ініціаторами 

створення умов для працевлаштування населення.  

Важливе місце в переліку теорій, які розкривають сутність, чинники та 

особливості місцевого економічного розвитку належить теорії сталого розвитку, 

локального партнерства та  саморозвитку (ендогенного розвитку) регіонів. 



37 

 

 

Остання у якості ідеологічної основи розглядає можливості забезпечення 

самодостатності розвитку територіальних систем шляхом ефективного 

використання локальних конкурентних переваг. 

        Засадничі аспекти місцевого економічного розвитку розглядаються і в теорії 

інклюзивного розвитку, відповідно до якої його детермінантами на місцевому 

рівні є: справедливий розподіл вигод розвитку та рівних можливостей; 

економічні можливості для місцевих жителів (продуктивна зайнятість); 

громадська участь; охорона навколишнього середовища; адаптивна 

спроможність (пом'якшення потрясінь існування) [310, с. 484]. 

Провідну роль у формуванні економічної політики на локальному рівні 

відіграє розмір населеного пункту та рівень розвитку державно-приватного 

партнерства.  Розроблені зарубіжними та вітчизняними вченими емпіричні 

моделі доводять, що великі населені пункти з  високим рівнем організації 

державно-приватного співробітництва в економічній сфері мають кращі 

конкурентні переваги для розвитку. Виявлена закономірність може слугувати 

науково-теоретичним обґрунтуванням адміністративно-територіальної реформи, 

яка спрямовано на укрупнення територіальних громад [264]. 

Окрему групу теорій, які розкривають організаційні засади створення і  

функціонування територіальних громад в умовах децентралізації становлять 

теорії, які спрямовані на теоретико-методологічне обґрунтування 

адміністративно-територіального устрою та його реформування, а також 

розкриття сутності територіальної організації влади. Зазвичай ця проблематика 

розглядається крізь призму наукових положень загальної теорії систем та теорії 

соціальних систем. 

Теоретико-методологічні засади територіальної організації влади 

розглядаються в теоріях права і місцевого самоврядування. Згідно теорії права, 

під територіальним устроєм, або територіальною організацією держави 

розуміють систему взаємовідносин між державою в цілому, тобто його 

центральною владою, і територіальними складовими частинами, точніше кажучи 
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– їх населенням і діючими там органами публічної влади. При цьому 

територіальна організація держави та територіальний устрій застосовуються як 

синонімічні поняття [61]. 

Основні положення теорії місцевого самоврядування збігаються з 

концептуальними положеннями теорії вільної громади, згідно з якою на перший 

план висувається не природний характер прав територіальної громади, а 

недержавна, переважно господарська природа діяльності органів місцевого 

самоврядування. Ця теорія не набула значного поширення, оскільки вона не 

пояснювала весь спектр публічно-правових відносин і багатьох функцій, які 

здійснюють органи місцевого самоврядування. З огляду на це, еволюційні зміни 

теорії місцевого самоврядування пов’язують із розвитком таких двох теорій: 

 організації місцевої влади, яка обґрунтовує статус самоврядної громади як 

відмінного від держави суб’єкта права та акцентує увагу на сутності комунальної 

діяльності;  

 соціального обслуговування, яка наголошує на здійсненні органами 

місцевого самоврядування завдань та функцій, пов'язаних з організацією 

обслуговування населення та наданням основних соціальних послуг. 

Зазначені теорії обґрунтовують теоретико-концептуальні основи 

місцевого самоврядування шляхом синтезу державного і громадського підходів 

до розкриття його сутності, що сприяє розширенню можливостей населення 

брати участь в управлінні громадсько-державними справами і, відповідно, 

розвитку  демократичних інститутів загалом.  

Щодо впливу децентралізації на місцевий економічний розвиток та 

трактування можливостей громад проводити ефективну локальну політику вчені 

висловлюють контраверсійні думки, однак здебільшого панує консенсусний 

погляд з приводу позитивного впливу децентралізації на місцевий економічний 

розвиток.  Так, позитивний вплив децентралізації на місцевий економічний 

розвиток вбачають у тому, що [326]: 
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- децентралізація збільшує ефективність державного сектору, отже, 

покращується надання послуг та їх регулювання. Це створює сприятливіші 

умови для ведення бізнесу та більші стимули для інвесторів; 

- місцеві чиновники краще знають певну місцевість та мають кращі ділові 

зв’язки, що дозволяє їм приймати релевантні і доречні для певної місцевості 

управлінські рішення; 

- децентралізація може мінімізувати корупційні виклики, особливо великих 

масштабів, що позитивно впливатиме на економічне зростання країни в цілому. 

О. Власюк, даючи комплексне трактування децентралізації наголошує на двох 

основних моментах [39, с.7]:  

 зміні адміністративно-територіального устрою країни (насамперед шляхом 

оптимізації розміру громади, запровадження дієвих стимулів до добровільного 

об'єднання громад) задля наближення публічних послуг до їх безпосереднього 

споживача - члена територіальної громади;  

 фінансовій (бюджетній) децентралізації (зокрема через прийняття змін до 

Бюджетного та Податкового кодексів України) задля передачі на місцевий рівень 

необхідних ресурсів (насамперед фінансових) для реалізації повноважень, 

переданих з центру до регіонів. 

Якщо адміністративно-територіальна реформа є засобом реалізації 

реформи децентралізації та розвитку інституту публічної влади, то  фінансова 

децентралізація передбачає розширення прав і компетенцій місцевих органів 

влади у сфері місцевих фінансів та покриття бюджетних витрат територіальних 

громад за рахунок власних доходів. В сукупності ці два напрями реформ, 

спрямовані на адміністративно-територіальну ієрархізацію і забезпечують 

комплексний підхід до побудови суспільної системи, яка враховує територіальні 

інтереси шляхом формування спроможних територіальних громад. 

Згідно з теорією фінансової (фіскальної) децентралізації це поняття 

трактується як процес розподілу функцій, фінансових ресурсів і відповідальності 

за їхнє використання між центральним та локальним рівнями управління завдяки 
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чому досягається максимальна ефективність взаємозалежності доходів та 

видатків територій. Вагомий внесок у розвиток теорії фінансової децентралізації 

внесли зарубіжні (Ч. Тібу В. Оутс, Р. Масгрейв,  Д. Аронсон, Д. Хіллі, У. 

Шумахер, Ф. Шарф та ін.) та вітчизняні (О. Власюка, Б. Данилишина, О. Іванова, 

Д. Єфремова, М. Кічурчак, І. Луніної, І. Руденко та ін.) вчені. Внесок українських 

вчених пов’язаний із визначенням особливостей трактування сутності 

фінансової децентралізації, а також визначенням та обґрунтуванням її 

методологічних аспектів, зокрема її принципів (ефективного розподілу 

повноважень у формуванні надходжень та видатків на центральному та 

місцевому рівнях, узгодження інтересів центральної влади та органів місцевого 

самоврядування в частині фіскальної політики, відповідальність органів 

місцевого самоврядування за обсяги надходжень та фінансування видатків на 

рівні територіальних утворень; єдність бюджетної системи) [212] та чинників 

оптимальної алокації владних повноважень й адекватного розосередження фі-

нансових ресурсів (історичні, політичні, економічні, ментальні) [56, с. 135]. 

Теоретичні засади фінансової децентралізації формуються також в 

площині наукових дискусій щодо її переваг та ризиків. Безумовними перевагами 

фінансової децентралізації вітчизняні вчені визнають: прозорість і відкритість 

процедур прийняття бюджетних рішень та процесу їх реалізації; підвищення  

відповідальності органів місцевого самоврядування за здійснені заходи в 

бюджетній сфері; підвищення ініціативності органів місцевого самоврядування 

щодо ефективного використання місцевих фінансових ресурсів; зростання 

фінансової спроможності органів місцевого самоврядування стосовно 

підвищення загального рівня добробуту населення. Основними ризиками 

фінансової децентралізації виступають: ускладнення координації між рівнями 

управління в процесі прийняття бюджетних рішень; втрата мобільності держави 

при прийнятті рішень у бюджетній сфері; ризики неузгодженості напрямів 

розвитку окремих територіальних одиниць та стратегічних цілей соціально-

економічного розвитку країни та її регіонів [21, с.42-43]. 
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Підсумовуючи проведений аналіз теоретичного підґрунтя проблематики 

дослідження зазначимо, що подальший його розвиток потребує поглиблення 

теоретико-прикладних досліджень з регулювання відносин між регіональною та 

місцевою владою,  стимулювання економічної активності територіальних 

громад, зокрема в частині покращення інвестиційно-фінансового забезпечення їх 

розвитку та нарощення соціального капіталу громад.   

 

 

1.2. Місцеве самоврядування в системі адміністративно-

територіального устрою та завдання його реформування   

 

На сучасному етапі розбудови України як демократичної, соціальної та 

правової держави, розвиток місцевого самоврядування має бути одним з 

пріоритетних напрямів державної політики. 

Важливою ознакою демократизації суспільства є участь громадян у 

розв’язанні проблем життєзабезпечення через утворені ними інституції 

місцевого самоврядування. 

Місцеве самоврядування є одним з найефективніших інструментів 

місцевого управління та розвитку територій. Там, де воно дійсно функціонує, де 

місцеве населення має реальне право та можливість самостійно вирішувати 

питання місцевого значення, спостерігається зростання доходів місцевих 

бюджетів і соціально-економічний розвиток в цілому. 

У кожній державі залежно від особливостей її політико-територіального та 

адміністративно-територіального устрою, форми державного правління та 

політичного режиму, історичних, національних, географічних та інших 

особливостей місцеве самоврядування має специфічну форму та назву. 

Легітимність місцевого самоврядування в Україні підтверджує 

Конституція, а Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

визначено систему та гарантії місцевого самоврядування, засади організації та 
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діяльності, правового статусу та відповідальності органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування. 

Серед усіх принципів функціонування місцевого самоврядування, 

визначених цим законом, особливого значення набуває принцип правової, 

організаційної та матеріально-фінансової самостійності місцевого 

самоврядування, яким воно наділено в межах повноважень, визначених 

законодавством. Правова та організаційна самостійність виявляється у наданні 

органам місцевого самоврядування певних владних повноважень, в межах яких 

вони діють самостійно, приймають відповідні правові рішення, а також несуть 

відповідальність за виконання цих повноважень. Крім того, органам місцевого 

самоврядування можуть надаватися окремі повноваження органів виконавчої 

влади, у здійсненні яких вони є підконтрольними відповідним органам 

виконавчої влади. 

Основи місцевого самоврядування  об’єктивно сформовані в суспільстві 

економічні, соціальні, фінансові, правові та інші можливості й умови, сукупність 

яких утворює той базис, на якому будується система місцевого самоврядування 

[223]. Це ті об’єкти реальної дійсності, на яких базується діяльність владних 

органів, ті ресурси, що вони мають у своєму розпорядженні. Вони різноманітні 

за природою, об’єктним складом, що дає змогу їх класифікувати. 

Одним з базисів місцевого самоврядування є територіальна основа, 

закріплення якої має важливе значення, оскільки місцеве самоврядування 

характеризується насамперед визначеними просторовими і графічними 

факторами та може здійснюватися територіальною громадою в межах 

адміністративних кордонів населених пунктів [4, с. 86]. 

Крім інституту місцевого самоврядування територіальне управління й 

розвиток забезпечують також інститути державного управління. Вони відмінні 

за правовим і фактичним статусами однак їх поєднання формує цілісну систему 

державного й місцевого управління. 
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Державне управління територіями (або пряме державне управління на 

місцях)  управлінська діяльність, яка здійснюється через адміністрацію, 

призначену центральними органами влади. 

Місцеве самоврядування  це гарантоване державою право та реальна 

здатність територіальної громади самостійно чи під відповідальність органів 

влади і посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого 

значення в межах Конституції і законів України [98]. 

Виходячи з цих визначень, можна виділити кілька принципових відмін-

ностей державного управління регіонами і місцевого самоврядування (табл. 1.1). 

Таблиця 1.1. 

Особливості систем прямого державного управління територіями  

та місцевого самоврядування 
Державне управління  Місцеве самоврядування 

Створення системи державного управління 
територіями та її конфігурація визначається 
виключно державою 

Держава наділяє органи місцевого 
самоврядування повноваженнями на 
принципах природного права і законодавчо 
регламентує їхню діяльність 

Посадові особи призначаються Посадові особи обираються 
Усі місцеві і регіональні органи управління 
підконтрольні і підзвітні перед 
центральними чи іншими вищими органами 
державної влади 

Органи управління підконтрольні і підзвітні 
перед територіальною громадою 

Органи державного територіального 
управління є фактично агентами державної 
влади на місцях. Вони не є суб’єктами 
бюджетної, фінансової, господарської 
ініціативи, а лише виконавцями державних 
рішень 

Органи місцевого самоврядування 
самостійно вирішують законодавчо 
визначене коло питань. Для цього вони 
наділені бюджетною, фінансовою, 
господарською, майновою автономією 

Джерело: складено автором за [128] 

Підґрунтям правової та організаційної самостійності органів місцевого 

самоврядування є матеріальна та фінансова основа, до складу якої входять [62]:  

– рухоме та нерухоме майно, яке с у комунальній власності; 

– доходи місцевих бюджетів; 

– позабюджетні фонди (у тому числі валютні); 

– інші кошти; 
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– земля та інші природні ресурси, що є у комунальній власності; 

– об'єкти спільної власності територіальних громад, що перебувають в 

управлінні районних та обласних рад. 

В умовах реформування місцевого самоврядування й територіальної 

організації влади, що здійснюється в Україні починаючи з 2014 р., особливої ваги 

набули первинні (базові) одиниці системи адміністративно-територіального 

устрою країни – територіальні громади, яким надано значний масив повноважень 

з місцевого самоврядування та ресурсів, які необхідні для виконання цих 

повноважень. Зміна повноважень між різними гілками та щаблями влади 

потребує додаткового наукового осмислення.  

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних 

засадах об'єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання 

спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних 

підприємств, організацій та установ, створювати для цього відповідні органи й 

служби. 

Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить 

право комунальної власності. При цьому під правом комунальної власності 

розуміють право територіальної громади володіти, доцільно, економно й 

ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і у своїх інтересах 

майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування [303]. Право комунальної власності поширюється на рухоме й 

нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні 

ресурси, підприємства, установи та організації, у тому числі на банки, страхові 

товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, 

нежилі приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, 

соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі 

об’єкти, визначені відповідно до закону як об’єкти права комунальної власності, 

а також кошти, отримані від їх відчуження. 
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Підставою для набуття права комунальної власності є передача майна і 

майнових прав територіальним громадам безоплатно державою та іншими 

суб’єктами права власності, а також створення і придбання майна органами 

місцевого самоврядування в порядку, встановленому законом. 

Обласні та районні ради затверджують програми соціально-економічного 

та культурного розвитку відповідних областей і районів, контролюють їх 

виконання; затверджують районні й обласні бюджети, що формуються з коштів 

державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними 

громадами чи для виконання спільних проектів та з коштів, залучених на 

договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних соціально-

економічних і культурних програм, контролюють їх виконання; вирішують інші 

питання, які відповідно до закону належать їхній компетенції. 

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом деякі 

повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих 

повноважень у повному обсязі коштом Державного бюджету України чи 

належністю до місцевого бюджету у встановленому законом рорядку певних 

загальнодержавних податків, передає органам місцевого самоврядування 

відповідні об'єкти державної власності [145]. 

Органи місцевого самоврядування у сфері здійснення ними повноважень 

органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. 

Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, визначених 

законом, приймають рішення, що є обов'язковими до виконання на відповідній 

території. Рішення органів місцевого самоврядування повинні відповідати 

Конституції України та законам України, оскільки, згідно зі ст. 19 Конституції 

України, органи державної влади й місцевого самоврядування, їхні посадові 

особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень і в спосіб, 

передбачений Конституцією України та законами України. Водночас 

Конституція України не дає жодним органам права скасовувати рішення органів 

місцевого самоврядування. Відповідно до ч. 2 ст. 144 Конституції України, 
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рішення цих органів можуть тільки припинятися з мотивів їх невідповідності 

Конституції України чи законам України з одночасним зверненням до суду. 

Права місцевого самоврядування захищаються в судовому порядку. Така 

норма відповідає вимогам правової держави, оскільки вона спрямована на 

забезпечення юридичної, організаційної та фінансової самостійності місцевого 

самоврядування. Це повною мірою узгоджується з Європейською хартією про 

місцеве самоврядування, згідно з якою органи місцевою самоврядування повинні 

мати право на судовий захист для забезпечення вільного здійснення ними своїх 

повноважень і дотримання закріплених конституцією та законодавством країни 

принципів місцевого самоврядування. 

Об’єктами права комунальної власності є майно, що забезпечує діяльність 

відповідних місцевих рад і утворюваних ними органів; кошти місцевих 

бюджетів, комунальний житловий фонд, об’єкти житлово-комунального 

господарства; майно комунальних навчальних закладів, закладів культури, 

охорони здоров’я, торгівлі, побутового обслуговування; майно комунальних 

підприємств; місцеві енергетичні системи, транспорт, системи зв’язку та 

інформації; а також інше майно, необхідне для забезпечення економічного і 

соціального розвитку відповідної території. У комунальній власності перебуває 

і майно, передане у власність територіальним громадам іншими суб’єктами 

права власності. 

Органи місцевого самоврядування в селах, селищах, містах, районах у 

містах самостійно розробляють, затверджують і виконують відповідні місцеві 

бюджети згідно із законом про місцеве самоврядування та законом про 

бюджетну систему. Самостійність місцевих бюджетів гарантується власними та 

закріпленими за ними на стабільній основі законом загальнодержавними 

доходами, а також правом самостійно визначати напрями використання коштів 

місцевих бюджетів відповідно до закону. Втручання державних органів у процес 

складання, затвердження і виконання місцевих бюджетів не допускається, за 
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винятком випадків, передбачених законом про місцеве самоврядування та 

іншими законами. 

Держава фінансово підтримує місцеве самоврядування, бере участь у 

формуванні доходів місцевих бюджетів, здійснює контроль за законним, 

доцільним, економним та ефективним витрачанням коштів і належним їх 

обліком. Вона гарантує органам місцевого самоврядування дохідну базу, 

достатню для забезпечення населення послугами на рівні мінімальних 

соціальних потреб. Якщо доходи від закріплених за місцевими бюджетами 

загальнодержавних податків і зборів перевищують мінімальний розмір 

місцевого бюджету, держава вилучає з місцевого бюджету до державного 

бюджету частину надлишку в порядку, встановленому законом про державний 

бюджет. Мінімальні розміри місцевих бюджетів визначаються на основі 

нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з урахуванням 

економічного, соціального, природного та екологічного стану відповідних 

територій, виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, установленого 

законом [247]. 

Фінансові ресурси органів самоорганізації населення утворюються за 

рахунок передачі частини відповідних фінансових ресурсів місцевої ради, яка 

дозволила створення цих органів, та за рахунок доходів від господарської 

діяльності створених ними підприємств з виконання робіт та надання послуг, 

пов’язаних із задоволенням соціально-культурних, господарських та побутових 

потреб населення, добровільних внесків та пожертв. 

Органи самоорганізації населення самостійно використовують наявні у їх 

розпорядженні фінансові ресурси відповідно до мети своєї діяльності і мають 

право відкривати в установах банків рахунки для грошових операцій [45]. 

Варто відмітити, що важливу роль у діяльності органів місцевого 

самоврядування мають відігравати певні принципи. Так, під такими принципами 

слід розуміти суб’єктивно усвідомлену в науці об’єктивну закономірність, 

притаманну будь-якому соціально-політичному явищу, сформульовану у вигляді 
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певної ідеї, правила чи засади. В юриспруденції більшість принципів є одночасно 

і правовими нормами (так званими нормами-принципами). Отже, такими 

принципами слід неухильно керуватися не тільки в теорії, а й в повсякденній 

практиці. Адже ці норми-принципи хоч і не породжують конкретних правових 

відносин, проте опосередковано визначають зміст інших явищ правового 

характеру  окремих норм, інститутів і правовідносин. 

Щодо місцевого самоврядування, то через призму його основних 

принципів повніше розкривається зміст цього важливого інституту 

муніципального права, його місце і роль в суспільстві та державі. Головні 

принципи місцевого самоврядування зумовлюють характер його системи, 

територіальної, організаційно-правової та матеріально-фінансової основ, 

особливості правового статусу територіальних громад, органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування. 

Поняття «принцип місцевого самоврядування» покликаний відображати 

закономірності, що об’єктивно існують у місцевому управління та мають 

особливе значення для його організації і здійснення. Отже, принципи місцевого 

самоврядування – це фундаментальні істини, позитивні закономірності, керівні 

ідеї, основні положення, норми поведінки, що відображають закони розвитку 

відносин управління, сформульовані у вигляді певного наукового положення, 

закріпленого переважно у правовій формі, на основі якого будуються і 

розвиваються відносини в органах місцевого самоврядування. 

Важливими для розгляду є загальні принципи, запропоновані А. А. Кова-

ленком. Він рекомендує виокремити такі: виборність органів місцевого 

самоврядування і посадовців місцевого самоврядування; самостійність 

місцевого самоврядування; відкритий і публічний характер діяльності органів 

місцевого самоврядування і посадовців місцевого самоврядування (гласність); 

використання звичаїв і традиції в організації і діяльності місцевого 

самоврядування [2]. 
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Вищезазначені принципи визначають основні засади, на яких будується 

служба в органах місцевого самоврядування. 

Принципи служби в органах місцевого самоврядування можна 

класифікувати на конституційні та організаційно-функціональні. До 

конституційних принципів належать: служіння територіальній громаді; 

верховенство права, демократизм і законність; пріоритет прав та свобод людини 

і громадянина; гласність; рівні можливості доступу громадян до служби в 

органах місцевого самоврядування; дотримання прав місцевого самоврядування. 

До організаційно-функціональних принципів відносяться: професіоналізм, 

компетентність, ініціативність, чесність, відданість справі; підконтрольність, 

підзвітність, персональна відповідальність за порушення дисципліни і 

неналежне виконання обов’язків; самостійність кадрової політики в 

територіальній громаді. 

Усі розвинуті країни звертаються до централізації та делегування 

повноважень на нижчі рівні влади як до засобів, які спонукають органи влади до 

активнішого реагування на потреби людей і враховують різноманітність різних 

територій та регіонів. Децентралізація  це бажаний засіб підвищення 

ефективності і продуктивності роботи органів сільського самоврядування. 

Необхідною умовою децентралізації державного управління чи передачі 

повноважень на нижчий рівень влади є спроможність ухвалювати рішення, 

лідерство та підзвітність. 

Офіційно визначений курс на децентралізацію публічної влади й 

поглиблення місцевого самоврядування в Україні, з одного боку, відповідає 

прогресивним загальноєвропейським тенденціям, співзвучний з поглядами 

наших західних партнерів на спрямованість українських реформ і обіцяє 

підтримку у їх проведенні, з іншого, – конкретні внутрішні соціально-економічні 

та політичні умови, а також чинники зовнішньої агресії проти України 

вимагають виваженості при реалізації цього курсу, всебічної обґрунтованості 

кожного кроку реформ, оцінки досвіду інших країн у використанні тих чи інших 
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форм територіальної організації влади й моделей проведення адміністративно-

територіальної реформи [2]. 

Прозорість і підзвітність забезпечують краще дотримання законів і 

підзаконних актів, підвищують ефективність збору податків та Важливим є вибір 

фундаментальних принципів та форм організації влади. Світовою практикою 

апробовано два основні принципи побудови державного управління в унітарній 

державі, якою є Україна, – централізації та децентралізації, з відповідними 

формами їх реалізації (рис. 1.2).  

Не  менш важливим принципом розвитку місцевого самоврядування у 

контексті вироблення нового підходу до управління системою надання 

адміністративних послуг стратегічним завданням є переорієнтація сприйняття 

суб'єкта звернення не тільки як клієнта сервісної діяльності суб'єктів надання, а 

як співвиробник управлінських рішень.  Досягнення ефективного результату 

можливо лише завдяки сприянню просування електронізації управлінських 

процесів і повного переходу до електронного урядування на місцях. 

На шляху реалізації європейських вимог до електронізації в Україні згідно 

з Концепцією розвитку електронного урядування, затвердженої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2017 № 649-р, серед пріоритетних дій 

уряду до 2020 року є модернізація сфери послуг, розвиток взаємодії влади, 

громадян та бізнесу за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. 
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Рис. 1.2 Схема реалізації основних принципів управління в унітарній 

державі [5, с. 12] 
 

Сучасне управління системою надання адміністративних послуг 

направлено на становлення і розвиток європейських принципів і створення 

сприятливих умов реалізації громадянами своїх прав, свобод і законних 

інтересів, а також подолання бар'єрів у взаємодії органів державного управління 

та громадянського суспільства.  Однак сферу надання адміністративних послуг 

протягом багатьох років характеризує [137]: 

 відсутність нормативно-правового визначення принципів 

функціонування цієї системи; 

 занадто велика кількість адміністративних послуг, що надаються 

фізичним та юридичним особам; 

 подрібнення адміністративних послуг на кілька платних послуг та 

залучення до їх надання сторонніх організацій; 
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 збільшення кількості платних послуг, супутніх адміністративних 

послуг) 

 складність процедур надання адміністративних послуг; 

 практика делегування управлінських функцій, що належать 

виключно до повноважень органів державного управління, іншим структурам, 

які, перш за все переслідують максимізацію комерційних доходів. 

З моменту набуття Україною незалежності сфері надання послуг органами 

державного управління не приділялося достатньої уваги з боку уряду, не 

дивлячись на те, що кожна людина, незалежно від власного бажання, періодично 

змушений звертатися до органів за отриманням паспорта, реєстрацією суб'єкта 

підприємницької діяльності, отриманням водійського посвідчення або дозволу 

тощо [28]. 

Тому, з метою подальшого гармонійного розвитку територіальних громад 

вдосконалення управління системою надання адміністративних послуг вимагає 

формування нової моделі через застосування конкретного, науково 

обґрунтованого і нормативно визначеного інструментарію на основі 

впровадження сучасних технологій мережевої взаємодії. 

Змістовний аналіз досягнень вітчизняних і зарубіжних вчених, дає підстави 

стверджувати, що в Україні політика електронізації управління системою 

надання адміністративних послуг має фрагментальний характер, оскільки органи 

державного управління зосереджуючись на ситуативних проблемах, залишають 

непоміченими готові пропозиції громадянського суспільства. 

Процес євроінтеграції України обумовлює потребу адаптації 

адміністративно-територіального устрою України до деяких особливостей 

адміністративно-територіальних систем держав-членів ЄС.  

Правове регулювання функцій та повноважень місцевого самоврядування 

більшості європейських країн базується на принципах субсидіарності [240]. Його 

поява пов’язана з формуванням концепції державного управління - єдиної 
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системи державного управління, в якій місцеві органи влади, місцеві інтереси, 

місцеве самоврядування загалом не протиставляються державі, а скоріше 

інтегровані в єдиний механізм управління,  спрямований на комплексні рішення 

в інтересах суспільства в цілому. 

Однак цей інтегрований механізм не є державним у своєму традиційному 

розумінні. Його формування пов’язане з відходом від загальних за часів 

Реформації та Просвітництва політико-правових ідей, згідно з якими держава 

сприймалася як вотчина виключно державної влади, та переходом до розуміння 

подвійного характеру держави.  З одного боку, держава є носієм суверенітету, і 

тому вона дійсно має монополію на деякі прерогативи публічної влади, які 

проявляються як у відносинах з іншими державами, так і у внутрішніх 

відносинах будь-яких суб'єктів права на території  держава.  З іншого боку, 

держава є лише одним із суб'єктів державного управління. Відповідно до цієї 

логіки, кожна держава має складну систему органів державного управління, 

представлених незалежними суб’єктами управління: державою, а також 

регіональними та місцевими органами влади.  Тому, інтегруючись до цієї 

системи державного управління, органи місцевого самоврядування поступово 

переходять від ведення справ виключно місцевого значення до вирішення тих 

важливих для держави питань, які найбільш ефективно можуть бути вирішені на 

місцевому рівні. 

Фундаментальна ідея принципу субсидіарності полягає в тому, що «... 

політична влада повинна втручатися лише в тому випадку, якщо і в тій мірі, в 

якій суспільство та групи, що його складають, від окремих людей до сімей, 

місцевих громад та інших більших груп, не можуть забезпечити 

найрізноманітніші потреби.  Принцип субсидіарності передбачає, що рішення з 

відповідних питань повинні прийматися на рівні, на якому виникають проблеми, 

а державні послуги повинні надаватися органами управлінського рівня, який є 

найближчим до споживача послуг.   
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Для тоталітарних й авторитарних політичних систем притаманна 

централізація влади з прямою чи завуальованою концентрацією (здійснення 

влади через центральні органи державного управління) з можливими елементами 

деконцентрації (здійснення виконавчої влади через регіональні й місцеві органи 

державного управління). При цьому у випадку горизонтальної деконцентрації 

вертикальна ієрархія системи управління не вибудовується й усі її місцеві та 

регіональні структури безпосередньо підпорядковуються центральній владі. У 

централізованій системі здійснення усіх форм публічної влади перебуває у 

залежності від центральних органів управління та під їх контролем.  

Сучасні демократичні політичні системи діють за умов децентралізації 

публічної влади. У них важлива роль відводиться місцевому самоврядуванню. 

Держава при цьому має забезпечувати контроль за дотриманням органами 

місцевого самоврядування встановлених конституційних положень і вимог 

законодавства.  

Місцеве самоврядування розглядається як особливий інститут, який 

базується не на державній власності й системі державної виконавчої влади, а 

становить форму управління життєдіяльністю громадських спільнот, 

матеріальною базою якої є зовсім інша форма власності – муніципальна [2, с. 

148; 120, с.44]. 

 

 

1.3. Реформування адміністративно-територіального устрою в 

контексті світового досвіду 

 

Сучасний стан імплементації засад нової парадигми Public administration в 

практику організації державотворчих процесів в Україні характеризується 

наявністю великої кількості проблем, головними із яких є невідповідність 

організаційної, функціональної, правової та соціально-економічної складових 

тим умовам, які на сьогодні є актуальними для нашої держави. Попередні 
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намагання реформувати державно-управлінський й адміністративно-

територіальний сектори частіше за все можна було охарактеризувати як 

незадовільні. Розставляючи пріоритети центральна влада виходила із розуміння 

потреб держави, часто нехтуючи потреби розвитку громади та територій на 

локальному рівні. Програми стимулювання розвитку окремих регіонів, 

використання практики транскордонного співробітництва, запровадження нових 

моделей організації публічно-політичних процесів як «local governance» «good 

governance» – все це не давало бажаного ефекту. Врешті Україна постала  перед 

необхідністю пошуку нової моделі взаємовідносин центральної та місцевої влади 

та її впровадження шляхом реформування системи адміністративно-

територіального устрою.  

Адміністративно-територіальний поділ в сучасних європейських 

державах, в яких панує ліберально-демократична доктрина, є важливою 

складовою системи Public administration і важливим елементом забезпечення 

доступу населення до публічних послуг.  

Як зазначають Ю. Ковбасюк та К. Ващенко, вплив транснаціональних 

корпорацій і зростання мобільності капіталу призвели до зниження ефективності 

господарського управління і адміністрування державними органами на місцях. 

Окрім підвищення рівня мобільності капіталу відбулося зростання значення 

регіональної ідентичності, яке відбувалося як на базі традиційної культурної 

відмінності регіону (Каталонія, Країна Басків, Уельс), так і через утворення 

нової, раніше не існуючої, регіональної ідентичності (Паданія на півночі Італії). 

Власне, центральною ідеєю нового регіоналізму є погляд на регіони й деякі 

територіальні одиниці нижчого рангу як на важливі суб’єкти реалізації 

соціально-економічних програм розвитку, інфраструктурних проектів, програм 

в сфері охорони здоров’я, освіти і культури, що забезпечується шляхом надання 

регіонам широких повноважень (принцип субсидіарності) [158].  

Однак в регіоні не завжди вдається поєднати два важливі чинники – 

економічний і культурний, оскільки регіони переважно формуються виходячи з 
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економічної доцільності, об’єднуючи території з подібною господарською 

структурою, яка може не збігатися з культурною чи етнічною особливістю певної 

території; відповідно певна лінгвістична, етнічна чи культурна група може бути 

розділена між декількома регіонами, чи навпаки – в рамках єдиного регіону 

можуть існувати декілька груп з різними культурними особливостями [145]. 

Такий великий акцент на культурну, ментальну та соціальну складову 

регіональної політики відрізняє нову концепцію європейського регіоналізму до 

прагнення реального забезпечення прав то свобод всіх громадян з урахуванням 

їх національно-ментальних особливостей. Крім того, адміністративно-

територіальний поділ займає ключове місце в політичному спектрі євро 

інтеграційних цінностей. Справа в тому, що головним завданням сучасної 

європейської регіональної політики є забезпечення сталого розвитку держав 

через збалансований розвиток їх територій, акцентуючи увагу на їх соціально-

економічних та культурних особливостях.  

З цих позицій слід навести точку зору В. Штефана, який у своїх роботах 

доводить, що саме проведення адміністративно-територіальних реформ у 

країнах-кандидатах та формування адміністративно-територіальних одиниць 

відповідно до Номенклатури статистичних територіальних одиниць (NUTS), 

розробленої для надання певним територіям фінансової допомоги 

Європейського Союзу (далі – ЄС)є чи не ключовою вимогою для інтеграції до 

ЄС. Сама концепція таких реформ ґрунтується на одному з основних 

європейських принципів – децентралізації центральної влади шляхом її 

зміцнення на рівні місцевого самоврядування та запровадження регіонального 

рівня самоврядування [303].  

Власне за рахунок децентралізації, тобто передачі частини повноважень, їх 

фінансового забезпечення та відповідальності з рівня державного управління на 

рівень місцевого самоврядування або «local government», було досягнутого 

високого рівня ефективності управління розвитком територій. 
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Адміністративно-територіальний поділ країн ЄС формувався під впливом 

різноманітних факторів, серед яких географічний, економічний, демографічний, 

історичний та ін. Адміністративно-територіальний устрій є основною базою для 

організації сучасного державного управління, формування органів влади в 

державі, розбудови місцевого самоврядування [303]. 

Загалом сам по собі стандарт NUTS, як зазначає О. Кучабський, створений 

для статистичних і фінансових цілей, не «скасовує» адміністративно-

територіального поділу в будь-яких країнах ЄС і не містить однакового, 

обов'язкового для всіх держав-членів, адміністративно-територіального устрою, 

а лише стосується створення регіональних адміністративно-територіальних 

одиниць, що відповідають класифікації NUTS. Система NUTS служить базою 

для порівняння рівнів соціально-економічного розвитку різних територій. 

 NUTS поділяє територіальні одиниці ЄС на 5 категорій (рівнів). Три з них 

– NUTS-1 (суб’єкти федерації, автономні утворення, регіони), NUTS-2 

(провінції, департаменти, урядові округи), NUTS-3 (графства, префектури), а 

NUTS-4 і NUTS -5 – місцеві одиниці регіональної статистики ЄС. До кожного 

рівня рекомендована орієнтовна кількість населення: NUTS-1 – від 3 до 7 млн. 

жителів; NUTS-2 – від 800 тис. до 3 млн. жителів; NUTS-3 – від 150 тис. до 800 

тис. жителів відповідно. Під NUTS-3, на більш деталізованому рівні, знаходяться 

районні муніципалітети, що мають назву «Місцеві адміністративні одиниці» 

(LAU) [130]. 

Отже запровадження в практику державного управління розвитком 

територій будь-якої країни стандарту NUTS є важливим кроком на шляху 

реформи місцевого самоврядування, регіонального управління та 

адміністративно-територіальної реформи. Що стосується України то 

впровадження цього стандарту дасть одразу декілька переваг для планування та 

реалізації можливих напрямків переформатування територіального устрою 

країни. Саме стандарт NUTS дасть змогу довести хибність багатьох тверджень 

щодо необхідності федералізації України і разом з тим дозволить сформувати 
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ефективну модель територіальної організації влади, що суттєво підвищить 

ефективність діяльності органів місцевого самоврядування та державних органів 

на локальних рівнях.  

Зокрема за допомогою стандарту NUTS можна прийти до розуміння 

стосовно можливості функціонування унітарної держави з більшою 

ефективністю територіальної організації, ніж у федерації.  

Щоправда, з цього приводу О. Чаплигін звертає увагу на досвід 

укрупнення муніципальних одиниць і зазначає, що він має як позитивні, так і 

негативні наслідки. По-перше, не можна до всього масиву поселень 

застосовувати єдиний кількісний критерій. По-друге, якщо ініціатива злиття 

муніципалітетів у нову адміністративну одиницю здійснювалася згори, 

командно-адміністративним шляхом, то реформа, як правило, виявляється 

невдалою і не дає очікуваного результату. Успіх досягається за умови 

добровільного об’єднання суб’єктів місцевої влади, використання досвіду 

муніципальної кооперації, моніторингу суспільної думки, з метою виявлення 

уподобань та історичних, культурних, господарських зв’язків населення. При 

цьому враховувалося національно-державні традиції, родинні зв’язки та інші 

параметри. Метою адміністративно-територіальних реформ, незалежно від того, 

чи відбуваються вони в державах з розвинутою демократією, чи в тих, що 

недавно встали на цей шлях, повинно бути підвищення ефективності надання 

послуг населенню шляхом передачі частини повноважень від органів державної 

влади до місцевого самоврядування. Координація й кооперація між  громадами 

виступає основою для вирішення питань, пов’язаних з наданням послуг 

населенню та укрупненням муніципальних одиниць [297] 

О. Бориславська та І. Заверуха зазначають, що здійснюючи 

децентралізацію, європейські держави так чи інакше стикалися із проблемою 

вдосконалення свого адміністративно-територіального устрою, але по-різному 

підходили до її розв’язання. Так, деякі з них проводили відповідні реформи 
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адміністративно-територіального устрою, інші лише частково змінювали певні 

його елементи, або взагалі не проводили жодних змін [4]. 

В. Русін вказує, що закордонний досвід свідчить, що в ряді країн, зокрема 

у Фінляндії та Чехії, в ході реформ примусових об’єднань не відбувалось, а 

політика укрупнення ґрунтувалась на фінансовому заохоченні [217]. 

У Фінляндії надавались дотації на об’єднання та компенсувалася так звана 

частка державної участі у місцевих бюджетах. Однак слід наголосити, що розмір 

дотації був диференційований – він збільшувався у разі: об’єднання комун з 

чисельністю населення більше 20 тис.; збільшення числа комун, що 

об’єднувалися; здійснення об’єднання у перші роки реалізації реформи [87]. 

В державі передбачено фінансове стимулювання створення муніципальних 

спілок і спрощено процедуру їх утворення та реєстрації. Одночасно 

впроваджувалась диференційована система обсягу делегованих державою 

повноважень муніципалітетам та фінансового забезпечення їх реалізації.  

Корисним для України є досвід укрупнення адміністративно-

територіальних утворень у Латвії, де поетапно застосовувалися і метод 

добровільного стимулювання об’єднань, і адміністративний метод. З початку 

реалізації реформи 4 роки надавалося на утворення добровільних об’єднань 

муніципалітетів з їх фінансовим заохоченням шляхом надання разової дотації з 

державного бюджету. Після завершення цього періоду впродовж наступного 

року було проведене адміністративне укрупнення решти муніципалітетів [73, с. 

52-62]. 

Натомість досвід Італії демонструє ефективність суто адміністративних 

методів. Адміністративна реформа в країні спрямовувалася на оптимізацію 

розмірів адміністративно-територіальних одиниць, ліквідацію малочисельних 

ланок, які не володіли достатніми фінансовими ресурсами для вирішення 

нагальних проблем. Було прийнято рішення, що нові комуни можуть 

створюватися в Італії за наявності не менше 10 тисяч жителів, провінції – не 

менше 200 тисяч жителів. Також було передбачено і фінансові стимули для 
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об’єднання й подальшого злиття комун із населенням чисельністю менше 5 тисяч 

жителів або для їх приєднання до більших комун.  

Відповідні реформи територіального устрою проводились у 1980–1990 рр. 

у Бельгії, Данії, Німеччині, Швеції та інших європейських державах. Зокрема 

Швеція, як і низку інших країн, не уникнула необхідності проведення 

реорганізації місцевого управління, зумовленої потребою перегляду кількості та 

розмірів територіальних одиниць. Річ у тім, що до середини 1940-х років у 

Швеції існувало більше 2000 комун із чисельністю населення всього у кілька 

сотень чи тисяч осіб, які не могли забезпечити виконання зростаючого обсягу 

власних завдань [73]. Вони перебували у стані постійного дефіциту фінансових 

ресурсів і, відповідно, не могли ефективно виконувати свої функції. Тому 

Швеція вжила низку законодавчих та організаційних заходів, спрямованих на 

скорочення кількості муніципальних одиниць шляхом їх максимального 

укрупнення. В результаті цього кількість комун скоротилася майже в 10 разів – 

тепер їх налічується в країні лише 288 із середньою чисельністю населення 30 

тис. осіб [158]. 

Прикладом проведення адміністративно-територіальної реформи для 

України вважається досвід Польщі. Передумовою для реформування 

адміністративно-територіальної системи Польщі була зміна неефективного 

адміністрування в регіонах через наявність великої кількості основних елементів 

територіальної системи (49 воєводств), концентрація фінансових ресурсів в 

органах центральної влади, а не на місцях, що унеможливлювало ефективно та 

оперативно вирішувати проблеми на рівні самоврядних колективів [320].  

Адміністративно-територіальне реформування в Польщі відбувалося в два 

етапи. На першому етапі – 1989-1990 рр. – було запроваджено самоврядування у 

гмінах. Другий етап – 1998-1999 рр. відзначався розширенням повноважень 

органів місцевого управління, запровадженням трирівневого територіального 

поділу (гміна, повіт, воєводство), скороченням кількості воєводств. В результаті 

адміністративно-територіального реформування в Польщі склався трирівневий 



61 

 

 

територіальний поділ, який має покращити рівень адміністрування та більш 

якісне надання послуг населенню через формулювання принципу, відповідно до 

якого до компетенції більш високого територіального рівня належать ті питання, 

які не можуть бути вирішені на більш низькому територіальному рівні при 

відносній незалежності кожного рівня територіального поділу [320]. 

Окремої уваги заслуговує досвід адміністративно-територіальної реформи 

в Іспанії, зокрема в питаннях вирішення спорів між різними рівнями 

адміністративних одиниць. Так, в питаннях вирішення суперечок між різними 

ланками територіального управління Іспанія намагалася розібратися шляхом 

виділення спеціальної арбітражної інституції. Особливу роль у співвідношенні 

повноважень між автономними спільнотами та органами центральної влади 

відіграє Конституційний Суд Іспанії, який виступає в якості арбітра в 

суперечливих питаннях щодо розподілу повноважень. Окрім цього, Конституція 

Іспанії наділяє автономні спільноти правом звертатися до Конституційного Суду 

з вимогою відмінити рішення центральних органів влади, якщо воно порушує 

законодавство автономної спільноти. Крім того досвід Іспанії корисний ще й 

через те, що проведення адміністративно-територіальної реформи було 

покликане необхідністю мінімізації зростаючих сепаратистських настроїв в 

регіонах та наділення регіонів й територій більш широкими повноваженнями в 

процесі демократизації країни [158]. 

Подібні зміни до статусу Конституційного Суду необхідні і в Україні, 

оскільки на сьогодні відсутні дієві механізми вирішення суперечностей стосовно 

розподілу повноважень між регіональними органами державної влади та 

місцевого самоврядування. В умовах демократизації державотворчих процесів 

абсолютно недопустимо, щоб подібні суперечності вирішувалися на рівні 

адміністрування делегованих повноважень центральними органами державної 

влади. 

Показовим прикладом організації місцевого самоврядування та 

державного управління на територіальному рівні є Франція. О.  Бориславська та 
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І. Заверуха зазначають, що запровадження децентралізації у Франції відбувалося 

без зміни карти адміністративного поділу. Після 1982 року, коли у Франції була 

започаткована адміністративна реформа, всі три рівні територіального устрою – 

комуни, департаменти та регіони – стали децентралізованими рівнями 

управління з власними органами місцевого самоврядування. Проте змінилися 

параметри «адміністративної опіки» держави над функціонуванням органів 

місцевого самоврядування, що була замінена функцією адміністративного 

контролю за їх діяльністю. Ця функція була покладена на префектів, правовий 

статус яких також змінився в бік звуження їх повноважень, головним чином - до 

контрольних [4]. 

Під час децентралізаційних реформ у Франції більшість важливих 

повноважень щодо забезпечення життєдіяльності територіальних громад було 

передано на рівень комуни. Однак, в силу великої кількості комун (понад 36 тис.) 

та їх незначного населення, більшість комун позбавлені можливостей 

фінансового наповнення власного бюджету самостійно. Ця проблема 

вирішується двома шляхами: по-перше, широкий спектр послуг населенню 

малих комун надають більш великі сусідні комуни, використовуючи при цьому 

власну інфраструктуру; по-друге, центральний уряд фінансово допомагає малим 

комунам через механізми фінансового регулювання. Таке регулювання 

проявляється не у формі субсидій або субвенцій комунам, а у формі 

субсидіювання програм розвитку таких комун, які уповноважені впроваджувати 

адміністративно-територіальні одиниці вищого рівня: департаменти та регіони 

[4]. 

Подібної практики фінансового регулювання немає в жодній країні. При 

цьому ефективність витрачених коштів чітко відстежується префектом, а 

програми розвитку частіше за все стосуються не однієї, а одразу декількох 

комун.  

Таким чином, можна констатувати, що головною метою проведених в 

європейських країнах реформ адміністративно-територіального устрою було 
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посилення можливостей локальних органів влади в контексті забезпечення 

потреб територіальних громад, включаючи інвестиційні. Подібні реформи 

проводилися по-різному, але мейнстрімом є безумовно об’єднання, укрупнення, 

злиття адміністративно-територіальних одиниць або ліквідація найменших із 

них із передачею повноважень на вищий рівень. Подібні процеси за своїм 

змістом сприяють ліквідації неефективних ланок в  територіальному управлінні, 

а також спрощує доступ населення до публічних послуг. При цьому головним 

фактором у забезпеченні ефективності реформ є фінансова децентралізація. В 

практиці управління територіями в європейських країнах фінансова 

децентралізація здійснюється за трьома напрямками: децентралізація видатків; 

децентралізація доходів; процесуальна і організаційна самостійність. Тобто 

одностороння деценрталізація бюджетних надходжень та збільшення обсягів 

наповнюваності місцевих бюджетів не є панацеєю в контексті вдосконалення 

системи управління розвитком територій. Мова йде про те, що децентралізація 

фінансових потоків тягне за собою підвищення відповідальності органів 

місцевого самоврядування та територіальних громад за спрощення доступу 

населення до публічних послуг. А це, в свою чергу, потребує  перегляду 

компенетнційного навантаженні на різні ланки управління територіями.  

Необхідність пошуку оптимальної моделі адміністративно-

територіального поділу держави обумовлюється складністю в організації 

публічно-політичних процесів та досягнення пропорційності розвитку 

територій. Збалансований розвиток територій є запорукою добробуту населення 

країни, її стабільності та соціально-економічного розвитку. Адміністрування 

процесами розвитку різних за своїм статусом територіальних утворень 

передовсім вимагає відповідного теоретико-методологічного забезпечення. 

Відтак в цьому аспекті вбачається необхідність розробки належного правового, 

організаційного та економічного інструментарію забезпечення збалансованого 

розвитку адміністративно-територіальних одиниць. 

Розглянемо шляхи вирішення цієї проблеми європейськими країнами. 
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Після Другої світової війни уряди європейських держав зіштовхнулися із 

проблемами недостатнього розвитку чи занепаду окремих територій, колись 

успішних. Це змусило уряди запровадити нові, більш складні механізми 

управління, які передбачали перенаправлення інвестицій у менш розвинуті 

регіони. Загальна мета полягала у їх реінтеграції у національну економіку та 

підготовці до конкуренції на європейському та світових ринках. Попередні 

підходи, які містили податкові пільги і субсидії та контроль за плануванням, 

були вдосконалені шляхом запровадження просторового планування (особливо 

у Франції) і спроб створювати спеціалізовані «точки зростання» у ключових 

секторах. Політика центрального уряду була побудована на принципі «згори 

донизу» та спрямована на інтеграцію регіонів у національну економіку. Однак 

поступово, із удосконаленням стратегій, центральний уряд почав шукати 

партнерів на регіональному і місцевому рівнях. У Франції, Італії, Бельгії і 

Великій Британії було створено спеціальні регіональні ради з питань розвитку, 

які покликані об’єднати зусилля різних учасників як національного, так і 

регіонального, місцевого рівнів у певних секторах і напрямках. Пізніше ці ради 

трансформовано у регіональні уряди [73, с. 68]. 

Загалом французький досвід цікавий та важливий для України через те, що 

вихідні умови вітчизняної практики адміністративного устрою тотожні 

(порівнювані) із існуючою, тобто вже реформованою системою адміністративно-

територіального устрою у Франції, де також існує три рівні територіальних 

утворень в унітарній країні. Відмінність же полягає у функціональному, 

організаційному, компетенційному і, головне, кадровому забезпеченні системи 

публічно-політичного устрою в обох країнах. Якість номенклатури державних 

службовців та службовців місцевого самоврядування у Франції надзвичайно 

висока, на відміну від вітчизняної, оскільки більшість вітчизняного 

бюрократичного апарату всіх рівнів сформувалася на досвіді командно-

адміністративної системи, відтак в умовах демократичного суспільства вони 

апріорі не в змозі бути ефективними.  
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Отже, звертаючись до французького досвіду реформування 

адміністративно-територіального устрою, зауважимо, що сучасна система 

поділу публічної влади Франції побудована відповідно до адміністративно-

територіального устрою республіки. У Франції існують три рівні організації 

влади в державі і три типи територіальних одиниць самоврядування: комуни, 

департаменти і регіони. Дані адміністративні одиниці мають повноваження, 

поширені на відповідну частину національної території, яка ними управляється, 

і віднесені законодавчо до так званих місцевих справ, або ті, які їм спеціально 

делеговані законом (державою). У широкому розумінні децентралізація мала 

своєю метою наступне [225, с. 9-10]: 

 передати по можливості більше повноважень на рівень органів 

місцевого самоврядування (головним чином у сфері 

адміністративних послуг); 

 знайти відповідну «шкалу» для покращення управління, підвищення 

його ефективності у вирішенні завдань, переданих на рівень регіонів 

і місцевих властей; 

 посилити фінансову самостійність місцевої влади; 

 зменшити навантаження на центральний уряд; 

 у деяких випадках розширити повноваження виконавчих органів по 

відношенню до місцевих рад, оскільки місцева влада була змушена 

виконувати все більш численні і технічно складні функції. 

В умовах України найбільшої уваги заслуговує досвід функціонування 

саме департаменту та комуни, оскільки регіон (тотожне утворення до 

вітчизняного аналогу «область») хоча і має доволі широкі повноваження, але 

разом з тим має і відповідне їх фінансове забезпечення. Більшу ж частину 

повноважень з територіального устрою безперечно отримали територіальні 

утворення субрегіонального рівня, що обумовили необхідність пошуку 
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ефективних моделей та механізмів забезпечення виконання функцій, покладених 

на департаменти та комуни.  

Як зауважує П. Ворона, базові адміністративно-територіальні одиниці 

Франції (комуни) мають низку особливостей, що виділяють їх серед базових 

структур місцевого самоврядування у Європі, але які певною мірою були 

характерними і для України. По-перше, мова йде про територіальну 

різноманітність або неоднорідність, оскільки комуни значно відрізняються між 

собою за чисельністю населення. Понад 90% комун мають менше 2000 осіб, 

однак декілька комун нараховують більше 0,5 млн. мешканців. Ради комун 

обираються у складі від 9 до 109 членів, залежно від їх величини. Внаслідок 

великої подрібненості комун необхідною є міжмуніципальна співпраця у 

багатьох сферах. 

У Франції існує низка інституцій, що слідкують за впровадженням 

стратегій територіального розвитку та організовують методичну допомогу і 

навіть координують процеси кооперації комун та департаментів. Мова йде перш 

за все про структурні підрозділи Міністерства бюджету, державних розрахунків 

та державної реформи: 

 Генеральне управління з питань модернізації держави; 

 Управління бюджету, яке розраховує економічний внесок у реформи 

та вносить його до бюджету наступних років; 

 Головне управління адміністрування та державної служби, яке 

займається проблематикою управління людськими ресурсами 

Окрім того звертають на себе увагу і деякі структури, створені для 

проведення державної реформи та подальшої організації адміністративного 

сприяння функціонуванню органів місцевого самоврядування. Зокрема мова йде 

про: 

Міжвідомчий комітет з питань державної реформи, який є дорадчим 

органом, що очолюється Прем’єр-міністром. Цей Комітет відповідає за 
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формування політики уряду щодо: визначення ролі держави й уточнення сфери 

державних послуг; врахування потреб і сподівань користувачів державних 

послуг у напрямі спрощення і полегшення процедур; підвищення ефективності 

діяльності державних служб і інституцій; делегування повноважень і 

відповідальності; модернізації державного управління. Серед його завдань є 

ініціалізація і координація дій адміністрації щодо спільного територіального 

планування і вирішення проблем розвитку територій, що виходять за межі 

територіальної юрисдикції однієї комуни, а відтак передбачає необхідність 

об’єднання зусиль декількох комун чи департаментів; 

Міжвідомча комісія з питань державної реформи, яка підпорядкована 

Прем’єр-міністру, і має міжвідомчий характер. Комісія зобов’язана готувати 

відповідні пропозиції уряду щодо державної реформи, координувати прийняття 

рішень і контролювати їх виконання [225, с. 37-38]. 

Другою специфічною рисою, яка вирізняє комуни з поміж інших 

аналогічних територіально-адміністративних одиниць багатьох держав, це повна 

автономність у виконанні повноважень. Комуна – єдина адміністративно-

територіальна одиниця у Франції, де немає окремого державного владного 

органу, тобто теоретично мер у своїй особі поєднує функції як самоврядні, так і 

державної влади. Певну аналогію можна провести між головою місцевої ради в 

Україні. За законодавством Франції комуни вирішують справи, які входять до їх 

компетенції. Вони з державою забезпечують управління територіями, їх 

економічний, соціальний, культурний розвиток, а також охорону навколишнього 

середовища і поліпшенню укладу життя. Комуни створюють мережу установ, 

яка дає можливість громадянам брати участь у місцевому самоврядуванні. 

Наступною важливою ознакою комун є механізм обрання управлінських 

структур. Він не є однорідним, оскільки чисельність комун різна, але процедура 

однакова: вибори муніципальних радників (депутатів) провадяться раз на 6 років 

одночасно по всій Франції за мажоритарною системою в два тури за закритими 
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списками для комун із населенням понад 30 тис. осіб та за відкритими списками 

для інших комун. Мера обирає муніципальна рада [45, с. 113].  

Суттєва відмінність комуни від українського аналога – місцевих рад – 

полягає у чіткій законодавчій регламентованості діяльності комун та їх 

повноважень. Кодекс законів про комуни надзвичайно детально регламентує всі 

аспекти діяльності муніципальних рад: від суто процедурних (регламент 

засідання), до практичних (механізм виконання окремих повноважень). В 

Україні законодавство про місцеве самоврядування на сьогодні не відповідає тим 

вимогам, що їх висуває європейська практика організації місцевого 

самоврядування ні в контексті практичності, ні в контексті визначеності 

повноважень [256, с. 160-162]. 

Таким чином можна побачити, що організаційне, фінансове та правове 

забезпечення реалізації комунами власних повноважень у Франції в порівнянні з 

Україною має більш виважений та комплексний характер. Крім того, суттєвим 

доробком французької моделі організації адміністративно-територіального 

устрою є передбачена в законодавстві можливість декільком муніципальним 

утворенням вільно кооперуватись між собою з метою вирішення спільних 

проблем територіального розвитку. До того ж подібну кооперацію координують 

та всіляко забезпечують, зокрема методично та організаційно, спеціально 

утворені державні інституції, що мають дорадчі функції. В такий спосіб держава, 

без жорсткого адміністрування, регулює розвиток місцевого самоврядування 

диспозитивними методами, що суттєво підвищує якість діяльності 

муніципальних утворень. 

Звертає на себе увагу також досвід організації діяльності публічно-

політичних інститутів на рівні департаменту. Департамент є ключовою ланкою 

в системі державної виконавчої влади. Це той рівень, де діє місцева державна 

адміністрація. На чолі цієї адміністрації стоїть префект – представник держави 

на регіональному рівні, а сама адміністрація наділена досить великими владними 

повноваженнями і включає в себе цілу систему важливих служб, які 
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забезпечують здійснення державної політики на регіональному рівні. Для 

забезпечення ефективного функціонування органів влади в департаменті на 

законодавчому рівні було закріплено наступне [46, c. 3-5]: 

 уніфіковані правила адміністративного контролю за діями місцевих 

колективів з боку держави, а саме: однаковий контроль стосовно рішень усіх 

місцевих органів – муніципальних, генеральних та окружних рад, мерів чи голів 

генеральних і окружних рад. Причому цей контроль стосувався не лише 

доцільності, але й законності, і то із застосуванням судових процедур; 

 префект не виконує функцій виконавчого органу департаменту. Його 

функції перейшли до голови генеральної ради. Тепер департамент, як 

самоврядне територіальне утворення, став управлятись виключно виборними 

органами влади; 

 принципово змінився статус кантону, який до 1982 р. був лише 

громадським утворенням, а після реформи він став важливим елементом у 

системі управління виборчим процесом як найменша електоральна одиниця 

Франції, яка не здійснює жодних інших повноважень і не має іншого 

призначення, окрім як для організації виборів всіх рівнів. 

Отже ключовими є два аспекти: по-перше – відділення адміністративно-

розпорядчої діяльності департаментів від організації виборчого процесу. Це 

формально і на практиці суттєво зменшує можливість органів місцевого 

самоврядування застосувати адміністративний ресурс під час виборів всіх рівнів. 

Кантон перетворюється на самостійну інституцію, що не входить до вертикалі 

адміністративно-територіальних одиниць, але відіграє надзвичайно важливу 

роль в організації публічно-політичних процесів в цих одиницях. Подібна 

практика є актуальною для України, оскільки останнім часом вибори в органи 

влади всіх рівнів перетворюються на боротьбу адміністративного ресурсу різних 

політичних партій, що призводить до спотворення волевиявлення громадян.  
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По-друге, на наш погляд доцільним для України є запозичення практики 

визначення правового статусу префекта. Так, префект здійснює загальне 

керівництво діяльністю периферійних урядових служб у департаменті, а також 

виступає посередником у відносинах між периферійними службами та їх 

міністерствами. Однак деякі служби не контролюються префектом. За межами 

його контролю функціонують периферійні служби міністерства оборони, 

фінансів, освіти, юстиції, а також інспекція праці. Префект наділений достатньо 

широкими повноваженнями і у вирішенні проблем соціально-економічного 

розвитку відповідної території. Він збирає та передає у вищестоящі інстанції 

відомості, необхідні для вироблення державного плану, слідкує за його 

виконанням та складає про це щорічні звіти, виступає ініціатором державних 

інвестицій, дає висновки з приводу запитів щодо надання допомоги [110, c. 200-

202; 87, с. 30-32]. 

Отже префект у Франції, на відміну від голови районної державної 

адміністрації в Україні, в більшій мірі виконує не адміністративні, а 

контролюючі функції. Він є представником держави і діє паралельно із 

виконавчим органом департаменту. Контроль префект здійснює також у досить 

ефективний спосіб. Мова йде про запровадження системи індикаторів стану 

виконання стратегії територіального розвитку, і зокрема її фінансового 

забезпечення. Тобто він слідкує головним чином за процедурою розподілу та 

витрачання фінансових ресурсів, а ті програно-цільові методи планування й 

адміністрування, які є в його розпорядженні, акцентовані не на кінцевий стан 

виконання програми територіального розвитку, а на поточні показники 

перспектив досягнення проміжних результатів. Це дає змогу завчасно 

коригувати обсяги виділених та використаних ресурсів, а також скеровувати 

виконавчі органи рівня департаменту на виконання тих чи інших конкретних 

процедур, потреба в яких є найбільшою. Вітчизняні голови районних державних 

адміністрацій позбавлені подібних інструментів контролю, оскільки фактично є 
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головами виконавчих органів районних рад, а відтак суміщення виконавчих та 

контрольних функцій є досить важким та невиправданим.  

Окрім префекта адміністративне інспектування та контроль у Франції 

належить до повноважень генеральних інспекцій при міністерствах.  

З середини 1990-х років, реагуючи на швидке зростання міст і потребу 

планування великих інфраструктурних проектів, уряд Франції активно лобіює 

ідею «міст-регіонів». Разом із тим, відкриття європейських ринків і посилення 

конкуренції серед «міст-регіонів» призвело до необхідності посилення контролю 

за ними з боку центрального уряду та стимулювання співпраці між «містами-

регіонами» з метою розвитку інфраструктури і залучення інвестицій. У Франції 

прийняли закон, який передбачає об’єднання комун у місцях, де такі утворення 

ще не були сформовані. Тобто поряд із класичною для Франції кооперацією, 

органам місцевого самоврядування надали можливість повного об’єднання, що 

правда подібні випадки є поодинокими, а ось практика міжмуніципальних 

утворень навпаки залишається досить актуальною і ефективною. Тут звертають 

на себе увагу передовсім такі приклади як «Великий Ліон», «Великий Бордо», 

«Великий Лілль» та «міжмуніципальне утворення Страсбургу» [73, с. 57-60]. 

Вони діють на засадах субсидіарності не порушуючи при цьому принцип 

деконцентрації владних повноважень. Їх об’єднання має суто соціально-

економічний підтекст, оскільки виступає певною спробою більш ефективної 

координації господарсько-виробничих процесів в межах усталених промислових 

агломерацій. Для України подібний досвід є актуальним особливо з огляду на 

кластеризацію економіки регіонів. Зокрема це стосується промислових 

агломерацій східних та центральних регіонів, а також Західної України. Подібне 

об’єднання повноважень супроводжується і кооперацією всіх наявних ресурсів, 

але суто в межах спільних програм розвитку територій, що охоплюється 

адміністративними межами декількох комун. Цей шлях вбачається 

перспективним для України. Зокрема Львів, створюючи міжмуніципальні 
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об’єднання із громадами, що мають зацікавленість у спільній взаємовигідній 

співпраці, міг би таким шляхом вирішити низку проблем свого розвитку. 

Слід зазначити, що досвід адміністративно-територіального устрою 

Франції, а надто організації місцевого самоврядування в цій країні, є 

надзвичайно показовим для України не тільки через певну тотожність рівнів 

муніципальних утворень, а і через спільність стратегічних цілей, що були 

поставлені урядами обох країн перед системою органів управління територіями.  

По-перше, в умовах України вбачається за необхідне ширше впровадити 

механізм та інструменти забезпечення кооперації та об’єднання сільських, 

селищних, міських рад для вирішення нагальних проблем соціально-

економічного розвитку територій. Законодавча основа для цього створена. 

Справа за ініціативою територіальних громад. 

По-друге, варто запозичити досвід Франції зі створення дієвої вертикалі 

контролюючих інстанцій, метою яких має стати поточний контроль за 

діяльністю суб’єктів місцевого самоврядування, і головним чином за фінансовою 

складовою реалізації стратегій регіонального розвитку. Мова йде і про 

розділення правового статусу і повноважень влади на районному та обласному 

рівні в напрямку створення державного контролюючого органу – префекта та 

відділеного виконавчого органу – виконкому. Крім того, потребує створення або 

наділення відповідними повноваженнями вже існуючі департаменти 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України функціями з координування та адміністрування процесів 

кооперації органів місцевого самоврядування. 

По-третє, актуальним в умовах України є використання практики 

укрупнення органів місцевого самоврядування локального та районного рівнів з 

метою підвищення ефективності господарсько-виробничих зв’язків, що 

історично склалися, зокрема, в межах промислових агломерацій. Створення 

таких адміністративно-територіальних утворень суттєво підвищить рівень 

ресурсного забезпечення функцій органів місцевого самоврядування, а відтак 
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зробить їх незалежними у вирішенні питань територіального розвитку та 

відповідно зменшить обсяги субвенцій та дотацій вирівнювання з державного 

бюджету. 

По-четверте, перспективним для подальшого дослідження є практика 

організації виборчих процесів в межах спеціально створених адміністративних 

одиниць на прикладі кантонів у Франції [228].  

Принципи та стандарти територіальної політики ЄС є визначальними для 

провадження адміністративно-територіальної реформи у всіх без виключення її 

потенційних членів. Разом з тим ефективність регіональної політики, яку 

проводить ЄС є досить відносною, оскільки проблема диспропорційності у 

розвитку окремих регіонах та територіальних громадах залишається далекою від 

вирішення. Втім саме збалансованість розвитку територій та висока активність і 

прагнення населення до самоорганізації мають бути вихідними засадами 

реформування системи територіального устрою та системи організації місцевої 

влади. З точки зору України саме ці проблеми є невирішеними протягом досить 

тривалого періоду декларації готовності до реформування адміністративного 

устрою. Разом з тим вони були досить швидко вирішені в Польщі. 

Як зазначає Н. Шпортюк, основна мета польської адміністративно-

територіальної реформи полягала в демократизації суспільного життя й 

децентралізації державного управління як основи для розбудови локальної 

демократії, протилежної соціалістичній представницькій системі вирішення 

місцевих справ. Досягнення цієї мети польськими законодавцями переконує, що 

досвід територіальних перетворень у Польщі є прийнятним для України. За 

допомогою польського досвіду можна встановити критерії утворення 

територіальних громад, закріпити їх земельне межування, передбачити 

об’єднання невеликих громад сіл, селищ та міст для вирішення питань місцевого 

значення. Польська адміністративно-територіальна реформа мала успіх завдяки 

використанню важливих принципів її здійснення, таких як: побудова 

громадянського суспільства шляхом впровадження нових рівнів врядування, які 
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мають стимулювати розвиток громад; субсидіарність, заснована на 

деконцентрації повноважень уряду, який передає ряд власних функцій на нижній 

рівень для їх здійснення за участю громадян, використання спроможностей 

громад успішно використовувати власні можливості для розвитку території; 

прозорість і підзвітність дій органів місцевої влади [301, с. 16-17].  

Реформування системи територіальної організації влади в Польщі 

наприкінці XX ст. характеризувалося послідовністю й відбулося у два етапи. На 

першому етапі були здійснені перетворення, які стосувалися тільки базового 

рівня місцевого управління – гміни (1990 р.), на другому – інших рівнів 

місцевого самоврядування (1999 рр.). Така поступовість була обумовлена 

важливістю досягнення поставленої мети щодо утворення раціональної системи 

державного управління та створенням умов для більш ефективного 

функціонування органів самоврядування і дозволила на підставі отриманих 

результатів практичної діяльності органів місцевого самоврядування на рівні 

гмін, а також з урахуванням відкритої та закритої схеми перетворень розробити 

концептуальні підходи та проєкти нормативних актів для здійснення подальших 

реформ. Тривала підготовка до другого етапу реформи була обумовлена 

політичними чинниками, а також великою кількістю поданих на розгляд уряду 

проєктів реформи територіального устрою країни. Тільки у 1990 – 1992 рр. було 

надано 26 різних проектів нового регіонального поділу, автори яких 

пропонували створення від 6 до 14 воєводств. Було висунуто пропозицію щодо 

відновлення понад 290 повітів як самоврядних одиниць, що мали нараховувати 

від 5 до 10 гмін з населенням не менше 10 тис. мешканців. Під час їх утворення 

пропонувалося врахувати: економічні та господарські зв'язки гмін, що мали 

утворювати повіт; можливість створення однорідної та цілісної території; 

забезпечення транспортною мережею; розвиненість інфраструктури та наявність 

необхідних ресурсів у майбутніх адміністративних центрах повіту для виконання 

власних функцій [207, с. 34-37]. 
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Отже, реформування адміністративно-територіального поділу Польщі 

привело до закріплення в конституційному праві цієї держави трьох видів поділу 

країни на певні частини, запроваджені для вирішення проблем місцевих 

співтовариств засобами прямої і представницької демократії: базовий, 

допоміжний і спеціальний. Базовий територіальний поділ призначений для 

функціонування загальної урядової адміністрації на чолі з воєводами, причому 

одиниці базового поділу є головними елементами просторової структури 

держави, в якій діють основні органи публічної влади. Допоміжні одиниці 

створюються з метою надання допомоги органам, створеним в одиницях 

базового поділу. Допоміжний поділ і допоміжні одиниці після реформи 1998 р. 

виявляють себе лише на рівні гміни. Крім того, у спеціальних цілях, таких як 

виконання функцій урядової адміністрації спеціальної компетенції, 

запроваджується територіальний поділ, який з різних причин не збігається з 

базовим поділом. Це є своєрідним перенесенням на територію Польщі досвіду 

створення спеціальних округів, звичайних, наприклад, для США, де є округи 

шкільної чи пожежної адміністрації, які не збігаються з одиницями 

територіального поділу, запровадженого в цілях розвитку місцевого 

самоврядування [302, с. 87–91]. 

Модель регіональної політики, яка з’явилася за результатами 

адміністративно-територіального реформування у Польщі характеризується 

яскраво вираженим вектором спрямованим знизу (рівень громад) до гори 

(політичний центр), що пронизує всі ланки управління в країні.  

Зокрема Н. Гмурковська та I. Каспрук зазначають, що згідно з такою 

моделлю в першу чергу місцеві органи гміни мають здійснювати та 

впроваджувати заходи для створення соціально-економічних процесів, які 

впливають на розвиток територій, заснований на тісному і постійному контакті з 

діловими колами та неурядовими організаціями, з використанням найкращих 

місцевих ресурсів. Місцеве самоврядування несе відповідальність за всі питання, 

що стосуються поточних і майбутніх потреб громад: прогнозування напрямків, 
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тенденції і можливостей розвитку, встановлення найбільш важливих пріоритетів 

розвитку, запобігання та подолання бар'єрів, створення системи співпраці: 

організація роботи, узгодження з жителями загальних пріоритетів відповідно до 

бюджету. Якість управління місцевих органів влади в основному впливає на 

шанси соціально-економічного розвитку та підприємництва, громадську довіру 

до державного управління і вносить свій внесок у зміцнення розвитку 

громадянського суспільства. Згідно з концепцією розвитку знизу-вгору, її 

основні дійові суб’єкти це місцеві та регіональні органі влади та представники 

місцевого бізнесу, які створюють позитивні соціальні та економічні процеси, які 

призводять до поліпшення умов життя мешканців і діяльності бізнесу. Іншими 

словами, розвиток знизу-вгору означає позитивні зміни економічні, соціальні та 

культурні відповідно з цінностями місцевої громади та регіонального 

співтовариства. Важливу роль відіграють місцеві органи влади, які несуть 

відповідальність за виконання поточних і майбутніх потреб жителів. Вони 

формують напрями, можливості та пріоритети розвитку, запобігають 

виникненню бар'єрів і подолання їх, будують систему співпраці, погоджуючи з 

жителями цілі розвитку [57, с. 104-109].  

Що ж стосується самих адміністративно-територіальних одиниць та їх ролі 

в процесі публічно-політичного та соціально-економічного розвитку територій 

після реформи, то слід зазначити, що всього в Польщі три рівні: гміни, повіти та 

воєводства. 

Основною та найважливішою одиницею місцевого самоврядування, яка 

була запроваджена для виконання завдань, що не увійшли до компетенції інших 

адміністративних одиниць, є гміна. Органами, які приймають рішення і 

здійснюють контролюючі функції на її території, є рада гміни, склад якої, як і 

відповідних ради повіту та воєводського сеймику, обирається на загальних, 

рівних й таємних виборах місцевого самоуправління строком на 4 роки. Шляхом 

таємного голосування абсолютною більшістю голосів від законного складу рада 

гміни (повіту, сеймик) обирає голову, який проводить засідання та організовує 
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роботу ради та виконавчу владу (правління). У сільських гмінах його головою є 

війт, у невеликих містах – бургомістр, у містах з населенням понад 100 тис. 

жителів – президент міста [17, с. 147-148.] 

Повіт – це спільнота самоврядування, яка знаходиться на підлеглій 

території, яка має статус юридичної особи. Територія повіту включає в себе 

кілька гмін. Повіт по відношенню до гміни виконує додаткові функції. Публічні 

завдання повіту схожі із завданнями гміни, вони відрізняються лише обсягом і 

масштабами. До завдань, які виконує повіт належать: підтримка вторинної 

інфраструктури – технічної та соціальної; охорона навколишнього середовища; 

завдання планування і нагляд за будівництвом; забезпечення громадського 

порядку та безпеки громадян; діяльність, пов'язана з рішенням місцевих проблем 

на ринку праці; промоція повіту та співпраця з неурядовими організаціями; 

утримання повітових об'єктів та обладнання комунального господарства, і т.д. 

Повіт може виконувати відповідно до окремих положень інші додаткові завдання 

[57, с. 107]. 

Саме поява повітів та їх імплементація в практику місцевого 

самоврядування в Польщі суттєво структурувало всю систему організації влади 

на місцях (табл. 1.2). 

Новою та найбільшою одиницею територіального самоврядування в 

Польщі після реформи стало воєводство, до сфери діяльності якого належить 

вирішення суспільних проблем на рівні воєводства, які згідно із законом не 

входять до компетенції інших органів урядової адміністрації.  

 
Таблиця 1.2. 

Узагальнена схема організації територіального правління в Польщі  
 Місцеве самоврядування Державна влада 

Центральни
й рівень 

 Прем’єр-міністр та Рада Міністрів 
  Центральні органи 

державної влади 
Сеймик воєводства Воєвода 
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Рівень 
воєводства 

Маршалек 
(маршал) 

Правління 
воєводства 

Уряд 
воєводс

тва 

Адміністрац
ія 

воєводства 

Представництва 
центральних 

органів державної 
влади 

Рівень 
повіту 

Староста  Повітова 
адміністраці

я 

 

Рада повіту 
Староство 
(виконавчі 

органи повіту) 

Рівень 
гміни 

Війт (Бургомістр) Президент 
гміни 

  

Рада гміни Уряд гміни 
Джерело: складено автором на основі [273] 

 

Разом з тим, адміністративна реформа в Польщі не тільки створила нові 

територіальні одиниці самоврядування, а й значно вплинула на фінанси 

країни, які, є каталізатором реформи публічних фінансів в Польщі. Згідно 

задуму творців реформи, в Польщі було створено принципово незалежні 

бюджетні підсистеми держави і територіального самоврядування. Таким 

чином доходи всіх територіальних одиниць майже повністю 

відокремлювалися від державних фінансів. Тобто, в основі нового підходу 

стали наступні правила: власні доходи лише для власних повноважень; 

держава дає кошти лише через дотації на виконання завдань, делегованих 

самоврядуванню державою та на інвестиції, що дають змогу у майбутньому 

збільшити власні доходи самоврядування виключно на умові 

співфінансування; для виконання власних повноважень, але гарантованих 

урядом – субвенція від держави. Проте, незважаючи на кардинальність, такі 

зміни, на жаль, не вирішили повністю головної проблеми польських регіонів 

– браку фінансових ресурсів [17, с. 150] 

Польська модель адміністративно-територіальної реформи суттєво 

розширила можливості органів місцевого самоврядування в сфері залучення 

інвестицій. Держава забезпечує загальні рамки та межі реалізації 

інвестиційних проектів, а також визначає напрямки та стандарти розвитку 

територій. Для України подібна практика є атиповою, оскільки тривалий 
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перехідний період від радянської моделі господарювання до квазіринкової 

економіки сприяв виробленню власної унікальної соціально-економічної 

моделі. Польська ж реформа почалася майже одразу після повалення 

тоталітаризму, і мала неабиякий ефект завдяки відсутності перехідних 

моделей розвитку суспільства [226].  

Загалом європейська практика свідчить про тенденції до формування 

адміністративно-територіальних одиниць базового рівня з високими власними 

фінансово-інвестиційними можливостями. Разом з тим функціонують 

механізми бюджетного вирівнювання, можливості отримання необхідних 

муніципалітетам інвестиційних ресурсів з фондів Європейського Союзу. 

Практикується також міжмуніципальне співробітництво, спрямоване на 

спільне вирішення інвестиційних завдань. Врахування цих тенденцій, 

імплементування у вітчизняну практику кращі надбання закордонного 

досвіду, сприятиме і успіху реформ в Україні.  

 

 

 

 

1.4. Особливості реформування адміністративно-територіального 

устрою у пострадянських й постсоціалістичних країнах 

 

Радянська система адміністративно-територіального устрою, яка існувала 

в СРСР та практикувалася у деяких країнах Європи зумовила певну специфіку 

реформування територіального поділу й територіальної організації влади в цих 

країнах у пострадянський та постсоціалістичний період. Аналіз досвіду таких 

країн є актуальним для України з погляду на ефективність/неефективність тих чи 

інших механізмів реформування та ролі ЄС, і, зокрема, його фінансової допомоги 

у реформуванні.  



80 

 

 

Показовим є досвід Литви, яка у два етапи провела достатньо швидко та 

досить потужно реформу адміністративно-територіального устрою й місцевого 

самоврядування.  

Перший етап розпочався ще до відновлення незалежності з прийняттям 12 

лютого 1990 р. закону «Про створення місцевих органів самоврядування», який 

запровадив нову структуру місцевого самоврядування. Закон визначав місцеве 

самоврядування як «незалежну діяльність жителів територіально-

адміністративних одиниць і підзвітних їм інститутів місцевого самоврядування, 

спрямовану на ухвалення і виконання рішень з внутрішніх питань». Він 

встановлював два рівні влади: адміністративні одиниці самоврядувань вищого 

рівня (44 самоврядування районів і 11 самоврядувань міст) та адміністративні 

одиниці нижнього рівня (530 апілінків), які входили до складу самоврядувань 

вищого рівня і фінансово були залежними від них. Ця система мала цілий ряд 

недоліків: по-перше, вона базувалася на попередньому адміністративно-

територіальному поділі, по-друге, не чітко розмежовувались функції 

центральних і місцевих органів влади, по-третє, не створювалася реальна 

економічно-фінансова база для діяльності місцевих органів влади [144]. 

Все це обумовило перехід до другого етапу реформ. Була здійснена 

реформа адміністративно-територіального поділу країни, створено 10 адмініс-

тративно-територіальних одиниць вищого рівня (повітів), діяльність яких 

регламентується і контролюється центральним урядом, і 56 адміністративних 

одиниць самоврядування (44 сільських та 12 міських місцевих органів влади), а 

також на субмуніципальному рівні близько 450 сянюній (seniunija), які не мають 

статусу адміністративно-територіальних одиниць і підпорядковуються органам 

самоврядування (табл. 1.3).  

 

Таблиця 1.3 

Становлення системи адміністративно-територіального устрою в 

Литві 
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Аналоги 
адміністра-
тивно-тери-
торіальних 

одиниць  
в Україні 

Період 

З 1914 
по 1950 

З 1950 
по 1963 

1963-
1985 

кінець  
1980-х 1990-2000 після 2000 

Область 21 повіт 4 
області   10 повітів 10 повітів 

Район 239 
волостей 

87 
районів 

41 
район 

44 райони  
та 11 міст 

республікан-
ського 

підпорядкування 

56 само-
управств 

60 само-
управств 

Громада 1224 
околиць 

653 око-
лиць 

89 
міст 
та 25 
смт 

22 смт та 81 міст 
районного 

підпорядкування 
560 староств 546 

староство 

староство      сянюнайти 
Джерело: складено автором 

 

Для правового забезпечення діяльності місцевих органів влади були 

прийняті закони «Про місцеве самоврядування» та «Про вибори рад 

самоврядувань» (7 червня 1994 р.), «Про управління повітом» (15 грудня 1994 

р.), «Про статус члена ради місцевого органу влади» (7 лютого 1995 р.), «Про 

тимчасове пряме управління в міських і сільських органах влади» (28 березня 

1995 р.), «Про основні норми Асоціації місцевих органів влади Литви» (28 

березня 1995 р.), «Про адміністративно-територіальні одиниці та їх межі» (19 

липня 1995 р.), «Про методологію визначення бюджетних доходів місцевих 

органів влади» (2 липня 1997 р.), «Про адміністративний нагляд за місцевими 

органами влади» (14 травня 1998 р.) тощо [168] 

В результаті реформ система місцевого самоврядування Литви стала 

досить простою та гнучкою, оскільки країна не має значної за масштабом 

території, характеризується досить однорідним складом та порівняно невеликою 

кількістю населення [223]. 

Найголовнішою ланкою в системі місцевого самоврядування Литви є 

муніципалітети, які об’єднуються в повіти, але на рівні повіту місцеве 
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самоврядування в компетенційному та організаційному плану суттєво 

поступається органами державного управління. Кожен повіт очолює начальник 

повіту, призначається урядом Литовської Республіки. Його основне завдання – 

гарантувати дотримання на території повіту Конституції Литовської Республіки 

та законів. Не дивлячись на те, що і на рівні повіту існує представницький орган, 

але виконавчі функції та функції з розвитку повіту виконують переважно 

представництва центральних органів виконавчої влади. Фактично це аналог 

організації системи управління регіонами в Україні. Натомість на 

муніципальному рівні місцеве самоврядування здійснюється в своєму 

класичному вигляді через представницькі та сформовані для виконання їх рішень 

виконавчі органи, що фінансуються з місцевого бюджету.  

Важливим для подальшого аналізу та можливої імплементації в практику 

адміністративно-територіального поділу в Україні вбачається реалізація в Литві 

так званого дивізіонального управління територіями. Воно здійснюється через 

так званні філії муніципальної адміністрації – сянюнії. Сянюнія діє на певній 

частині території самоврядування. Їх число, найменування, межі території, яка 

обслуговується нею, і передані сянюнії функції юридичної особи (адміністрації 

самоврядування) своїм рішенням встановлює рада. Главою сянюнії є староста, 

який є державним службовцем та призначається на посаду і звільняється з посади 

директором адміністрації у конкурсному порядку. Староста здійснює внутрішнє 

адміністрування сянюнії; адмініструє виділені їй асигнування; розробляє 

програми діяльності сянюнії, вносить їх для обговорення на сході старійшин; 

укладає договори, забезпечує їх здійснення тощо [223]. 

Подібні посади старост, але в якості посадовців місцевого самоврядування 

запроваджуватимуться і в Україні згідно реформи системи місцевого 

самоврядування. 

Звертаючись до досвіду Латвії тут слід зауважити на велику кількість 

самоврядних адміністративно-територіальних одиниць: 9 міст та 110 країв. 

Тобто рівень диверсифікації суб’єктів місцевого самоврядування навіть більший 
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ніж в Литві, що робить процес управління територіальним розвитком з боку 

громад щ доступнішим. Разом з тим головну увагу з точки зору імплементації 

Латвійського досвіду у вітчизняні реалії слід зосередити на іншому – на самому 

процесі реформування (табл. 1.4).  

 

Таблиця 1.4 

Становлення системи адміністративно-територіального устрою в 

Латвії 

Аналоги 
адміністративно-
територіальних 

одиниць  
в Україні 

Період 

1950-1990 1990-2000 з 2009 

Область   4 історичних регіони 

Район 26 районів 
26 районів та  

7 республікан-
ських міст 

110 країв 
9 міст 

республіканського 
підпорядкування 

Громада 56 міст та 35 
смт  494 волостей 

Джерело: кладено автором 

  

Адміністративно-територіальний устрій Латвії є класичним з точки зору 

унітарної держави, однак неоднозначним з точки зору структури самоврядних 

одиниць. Так, цілком логічним вбачається наявність відмінностей між краями та 

містами республіканського підпорядкування, які за своїм статусом, хоча напряму 

до країв не дорівнюються, але за кількістю населення можуть навіть їх 

переважати. Тому Латвійський законодавець був поставлений перед досить 

складною задачею – сформулювати та збалансувати надзвичайно розрізнену за 

соціально-економічним потенціалом територію країни створивши керовані 

регіони та самоврядні структури для їх розвитку. 

Як зауважує А. Ткачук, повноцінна європейська інтеграція Латвії великою 

мірою залежала від ефективності публічного управління, тому стояло питання 
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реалізації прийнятого ще 1998 року „Закону про адміністративно-територіальну 

реформу”, основна мета якого була така: створити адміністративні території з 

місцевими та регіональними самоврядуваннями, які можуть економічно 

розвиватися і забезпечити надання якісних послуг населенню. Велику реформу, 

яка змінила всю систему публічного управління в Латвії слід умовно розділити 

на юридичну, фіскальну та адміністративно-територіальну реформи, але кожна з 

цих реформ не можлива одна без іншої [283]. 

Юридична (юрисдикційна) реформа розпочалась ще в 1994 році коли було 

ухвалено закон «Про місцеві самоврядування», єдиний для всіх суб’єктів 

місцевого самоврядування. Зараз однак йде мова про необхідність прийняття 

спеціального закону про Ригу. Адже в Ризі понад 600 тисяч населення і це місто 

найбільший донор фонду вирівнювання місцевих бюджетів; 

фінансова реформа відбувалась протягом 1995-1998 років, коли були 

прийняті закони «Про бюджети самоуправлінь» та «Про фінансове вирівню-

вання ресурсів самоуправлінь»; 

адміністративно-територіальна реформа, яка фактично проводилась 

протягом 1998-2009 років.  

Слід однак зауважити, що незважаючи на розведення всіх трьох реформ у 

часі та по функціональних площинах, ефект від цього був незначний, оскільки 

сама ініціатива громад була досить низькою. Іншими словами, ситуація у Латвії 

нагадує вітчизняну, коли стара номенклатура на місцях, в силу свого 

корупційного походження, не має бажання об’єднуватися з іншими суб’єктами 

місцевого самоврядування. Уряд та Президент Латвії розуміючи подібні 

проблеми за допомогою фінансування з ЄС вирішили їх шляхом мотивації 

самого населення в громаді [290].  

Натомість держава зуміла каталізувати проведення адміністративної 

реформи дотуючи кожне новоутворене об’єднання волостей у краї що 

відбувалося до встановленого кінцевого терміну, тобто до 2010 року на суму в 

розмірі 5% до загального бюджету об’єднаних волостей. На кожне об’єднання, 
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яке створюється по проекту отримувало 285 тисяч євро разову дотацію, яка 

використовувалась, як правило, на крайову інфраструктуру. Фактично держава 

надає значні кошти в підтримку об’єднання, але в межах затвердженої карти 

об’єднання. Загальний обсяг дотацій склав майже 108 млн. євро: 2005-6 – 4,35 

млн. євро; 2007 – 32,9 млн. євро; 2008 – 55,55 млн. євро; 2009 – 3,15 млн. євро; 

2010 – 1,58 млн. євро [283]. 

Таким чином, з точки зору України досвід Латвії цікавий з двох причин: 

по-перше, відпрацьований механізм прямого фінансового стимулювання 

об’єднання громад, що суттєво пришвидшує сам процес реформування. 

Виділення коштів, при чому переважно на інфраструктурні проекти стало 

потужним мотиваційним фактором не для органів місцевого самоврядування, а 

перш за все для громад, які знайшли на рівні громадянського суспільства точки 

перетину інтересів і пішли шляхом добровільного об’єднання;  

по-друге, широкого застосування в Латвії та відповідне законодавче 

закріплення отримала міжмуніципальна співпраця. Відповідно до латвійського 

законодавства можливі дві форми кооперації: обов’язкова – коли органи 

самоврядування об’єднуються для виконання певних, покладених на них 

законом функцій, не маючи власної відповідної інфраструктури; добровільна – 

для реалізації завдань спільного розвитку, підготовки та впровадження проектів 

тощо. При цьому для отримання інвестицій та кредитів частіше всього 

створюються спільні підприємства у сфері водопостачання та каналізації. Крім 

того, латвійські муніципалітети беруть активну участь у європейських програмах 

та отримують фінансування зі структурних фондів ЄС [283]. 

Таким чином, Латвія демонструє дієвість мотиваційного аспекту з боку 

держави в процесі реформування адміністративно-територіального устрою та 

системи місцевого самоврядування, через одноразове дотування громад для їх 

подальшого розвитку. Крім того важливим є закріплення обов’язкового 

об’єднання фінансових ресурсів кількох громад для вирішення спільних 
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інфраструктурних проблем. Подібний механізм стимулювання проведення 

реформи місцевого самоврядування спостерігається і в Естонії. 

Загалом досвід Естонії у питанні реформування адміністративно-

територіального устрою для є показовим як раз з позицій несистемності 

проведення реформ та наслідків такої несистемності. 

Естонія має два рівні адміністративно-територіального устрою: базовий – 

міста та волості – та регіональний – це фактично колишні радянські райони 

(перекладають як уєзд чи повіт) (табл. 1.5). Місцеве самоврядування належить 

до базового рівня. На проміжному рівні є державні органи управління та 

добровільні союзи самоуправлінь. Власних органів місцевого самоврядування на 

рівні повіту не має. Виконавчу владу повіту здійснює староста, який 

призначається Урядом.  

В Естонії багато дебатів ведеться щодо необхідності радикальної реформи 

місцевого самоврядування, але радикальні кроки не здійснюються. Для 

впровадження реформи, яка б носила м’який, добровільний характер, було 

прийнято Закон про підтримку об’єднання суб’єктів місцевого самоврядування 

від 2004 року, який був пролонгований аж до 2016 року. Закон передбачає 

надання об’єднанню волостей певних бонусів. Новоствореній волості надається 

дотація на об’єднання із державного бюджету з розрахунку 50 євро на одного 

жителя. Разом з тим, нове самоврядне утворення отримує одноразову виплату від 

150 до 400 тис. євро. Крім того, об’єднані суб’єкти місцевого самоврядування 

отримують перевагу при фінансуванні з проектів ЄС. До цього додається ще 

один бонус – якщо загальна дотація від Держбюджету для об’єднаного суб’єкту 

місцевого самоврядування менша від суми тих, що об’єднались, виплати 

попередніх дотацій залишаються протягом ще 4 років [282]. 

Таблиця 1.5  

Становлення системи адміністративно-територіального устрою в 

Естонії 
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Аналоги 
адміністративно-
територіальних 

одиниць в Україні 

Період 

 1950-1990 1990-2000 з 2009 
Область    
Район 15 районів 15 повітів 15 повітів 

Громада 33 міст  
та 26 смт 

30 міських та 
понад 100 
сільских 
волостей 

30 міських  
та 185 сільських 

волостей 

Джерело: складено автором 

 

Основна проблема реформування адміністративно-територіального 

устрою в Естонії – відсутність кінцевого бачення системи механізмів взаємодії 

центральної влади та місцевого самоврядування. Ця проблема тотожна для 

України, але на відміну від України в Естонії досі не визначилися із напрямками 

реформування виконавчої влади на рівні повітів. Однак, в цілому саме 

протікання процесу реформування в Естонії є чи не найефективнішим з точки 

зору використання ресурсів серед усіх країн Балтії.  

Справа в тому, що в Естонії є чіткі правила фінансування адміністративно-

територіального розвитку, а розмір фінансування зіставний, а загалом, можливо, 

і більший навіть, ніж в Україні. Що стосується глибини реформування місцевого 

самоврядування, то Естонія не просунулася тут надто далеко. Членство Естонії в 

Євросоюзі дає змогу більш ефективно розвивати свої регіони завдяки як 

європейським коштам, так і європейським методикам планування регіонального 

розвитку та співробітництва. Естонське законодавство у сфері територіального 

устрою та об’єднання волостей є досить чітким та може бути корисним для 

України, як і приклад неможливості провести об’єднання громад на винятково 

добровільній основі [282]. 
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Таким чином, ми бачимо що існує низка спільних проблем в країнах Балтії, 

щодо реформування адміністративно-територіального устрою (табл. 1.6), 

вирішення яких однак дещо відрізняється в залежності від країни.  

Отже стимулювання державою проведення реформи місцевого самовря-

дування через механізм надання дотацій розвитку тим адміністративно-терито-

ріальним утворенням, які сформувалися шляхом швидкого та добровільного 

об’єднання громад, є надзвичайно ефективним та дієвим інструментом. Єдиною 

проблемою для України в цьому аспекті є витратність реформи, але це можна 

вирішити шляхом більш активного залучення ЄС та фінансових структур ЄС до 

процесу реформи в Україні. 

Також важливим є пошук оптимального рівня місцевого самоврядування, 

на якому економічно доцільно є створювати самоврядні структури, тобто 

виконавчі структури представницьких органів місцевого самоврядування. На 

сьогодні таким рівнем новостворена законодавчо закріплюється громада, а також 

район, бюджет якого передбачає витрати на утримання виконавчих органів 

районної ради поряд із представництвами державних структур системи 

центральних органів виконавчої влади [229]. 

 

 

 Таблиця 1.6 

Проблеми та  їх вирішення на шляху реформування адміністративно-

територіального устрою в країнах Балтії 
Проблеми Литва Латвія Естонія 
Велика кількість 
одиниць місцевого 
самоврядування  

укрупнення та ліквідація  
найменш спроможних 

добровільне 
об’єднання до 2016 

року 
Фінансова 
неспроможність 
місцевого 
самоврядування 

державні дотації державні дотації, 
програми 

міжмуніципальної 
співпраці 

державні дотації,  
прямі дотації  

з ЄС 

Диспропорційність 
територіального 
розвитку 

створення нових адміністративно-
територіальних одиниць шляхом 

перерозподілу територій 

дивізіонування  
з максимальним 
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дотриманням 
пропорції населення 

Соціо-етнічні та 
культурно-ментальні 
проблеми 

надання змоги громадам самовизначатися  
в процесі об’єднання з можливими партнерами 

Джерело: згруповано автором 

 

Досвід Литви демонструє можливість постійного дроблення 

адміністративно-територіальних одиниць за для розширення можливостей 

громади щодо долучення до процесу правління розвитку території. Подібними 

інститутами є староства, які також запроваджуватимуться в Україні, а відтак 

досвід їх функціонування в Литві потребує більш ґрунтовного аналізу, зокрема 

щодо фінансової складової їх діяльності, матеріального забезпечення та 

функціонального навантаження.  

Досвід всіх країн Балтійського регіону вказує також на важливість 

нормативно-правового закріплення параметрів міжмуніципальної співпраці, яка 

суттєво підвищить рівень фінансової та інвестиційної спроможності органів 

місцевого самоврядування, а відтак і дасть можливість більш ефективно 

виконувати завдання соціально-економічного розвитку адміністративно-

територіальних одиниць.  

Таким чином, досвід країн пострадянського простору демонструє 

неоднорідність в підходах до запровадження реформи адміністративно-

територіального устрою та реформи системи місцевого самоврядування, однак 

вивчення такого досвіду є надзвичайно важливим оскільки в різних країнах він 

ґрунтується на різних моделях територіальної організації влади. 

Сучасні тенденції в реформування адміністративно-територіального 

устрою постсоціалістичних країн Європи основним своїм вектором 

детермінували фінансову спроможність розвитку громад. Це можна спостерігати 

на всіх етапах проведення адміністративно-територіальної реформи, зокрема у  

Словацькій Республіці.  
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Конституційно-правовий статус адміністративно-територіальних одиниць 

регіонального рівня в Словаччині має забезпечити виконання функції: проміжної 

ланки в системі територіальної організації держави між політичним центром у 

державі та населенням; «буфера» між інтересами різних рівнів, реалізація яких 

забезпечується через відповідні органи публічної влади. На регіональному рівні 

реалізація загальнодержавних інтересів в Словаччині здійснюється через 

регіональні органи державної влади. Аналіз багатьох конституцій країн Європи 

дозволяє помітити важливу тенденцію: технологія законотворення та техніка 

нормотворення європейських держав базується на традиції – не визначати 

систему адміністративно-територіальних одиниць на конституційному рівні. 

Окремі відповідні положення щодо системи адміністративно-територіального 

устрою, здебільшого згадуються в розділах Конституції, предметом 

регулювання яких є інститут місцевого самоврядування або в її загальних 

положеннях. Такий підхід в Конституції Словаччини від 01.09.1992 року 

уособлено в Частині четвертій “Органи місцевого самоврядування”. При цьому 

слід відмітити, що Конституція Словацької Республіки не повністю визначає 

елементи системи адміністративно-територіальних одиниць. Відповідно до її ст. 

64 – основною одиницею місцевого самоврядування є муніципалітет, а «одиниці 

самоврядування вищих рівнів та їх органів визначаються законом» [8]. 

Слід зазначити, що з моменту здобуття незалежності Словаччиною 

реформування системи адміністративно-територіального устрою в цій країні 

відбувалося в три етапи  (рис. 1.3):  
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Рис. 1.3 Шлях реформування системи адміністративно-територіального 

устрою Словаччини  

Джерело: власна розробка 

 

- перший етап (1990–1996 роки) – ознаменувався шляхом реформування 

постсоціалістичного устрою країни та завершився прийняттям нової 

нормативно-правової бази. Так, за Законом «Про територіальний і 

адміністративний поділ Республіки Словаччини» (1996 р.) було створено 8 країв 

і 79 округів.;  

- другий етап (1996–1998 роки) – характеризувався адаптацією нового 

законодавства до соціально-економічних реалій розвитку Словаччини в 

демократичному європейському просторі; 

- третій етап (1998–2004 роки) – охарактеризувався процесами євро 

інтеграції. У 1998 році в Словаччині було встановлено 3 регіональні та 2 місцеві 

рівні. Нині територіальна систематизація республіки має такий вигляд: NUTS 

1(1) – Словаччина, NUTS 2(4) включає: Братиславський край, Західну 

Словаччину, Центральну Словаччину, Східну Словаччину; NUTS 3(8) – це вісім 

1990-1996 
Пошук моделі адміністративно-територіального устрою:  

створення 8 країв та 79 округів (дворівнева система) 

1996-1996 
Оптимізація моделі територіальної організації влади, створення органів 
місцевого самоврядування в нових одницях та оптимізація нормативно-

правового поля, наближення до вимог ЄС 

1998-2004 
Наближення територіального устрою до стандартів NUTS,  

оптимізація шляхів фінансування реформи 
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країв: Братиславський, Тернавський, Нітрянський, Тренчинський, Бансько-

Бистрицький, Жилінський, Кошицький, Прешовський. Місцеві рівні 

представлені LAU 1, що складається з LAU 2 (населені пункти). З 1 січня 2002 р. 

почала діяти нова система територіального державного устрою, яка передбачала 

існування низової ланки самоврядування – муніципалітетів, і другої ланки – 

адміністративних країв (областей). Відповідні поправки були внесені і до 

Конституції, в якій адміністративний край став називатися «Територіальною 

одиницею більш високого рівня». При цьому в рамках самоврядування не існує 

підлеглості населених пунктів на крайовому рівні [3]. 

З огляду на зазначене можна стверджувати: реформи територіальних 

структур у європейських країнах передусім спрямовані на формування 

стабільної системи управління як на регіональному, так і на місцевому рівнях, 

що відповідає вимогам ЄС. Отже, запровадження системи NUTS у зарубіжних 

державах здійснювалося переважно після проведення реформи адміністративно-

територіального устрою. При адаптації системи адміністративно-

територіального устрою до вимог NUTS у випадках, коли окремі рівні не 

відповідали зазначеним вимогам, відбувалося їх об’єднання з новими 

утвореними регіонами [185]. 

Аналіз системи територіальної організації влади в Словаччині демонструє, 

що державну владу на регіональному та районному рівнях здійснюють 

відповідні адміністрації; місцеве самоврядування на рівні регіонів, у містах та 

сільських громадах реалізується через органи місцевого самоврядування, 

пріматорів (мерів) і старост. Обидва рівні самоврядування в Словаччині – край і 

населений пункт – є самостійними самоврядними й адміністративними 

одиницями, юридичними особами з власним майном і фінансовими коштами. 

Обов’язки на них можуть бути покладені тільки відповідно до приписів закону. 

При цьому їм може бути доручено (делеговано) виконання окремих завдань 

держави на умовах, визначених у Конституції і законах. Структура 

муніципалітету: староста (мер), якому підпорядковується адміністрація і міліція 
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населеного пункту; громадське представництво. Представництво муніципалітету 

складають його депутати. Депутати обираються на чотирирічний термін 

жителями села, що постійно проживають на його території. Вибори депутатів 

здійснюються на основі загального, рівного і прямого виборчого права таємним 

голосуванням. Староста муніципалітету обирається мешканцями, що постійно 

проживають на його території, на основі загального, рівного і прямого виборчого 

права таємним голосуванням на чотирирічний термін. Староста муніципалітету 

є виконавчим органом муніципалітету; він здійснює управління муніципалітетом 

і представляє його зовні. Самоврядування населених пунктів у Словаччині 

однорівневе. Винятком є два найбільш великих словацьких міста – столиця 

країни Братислава і друге за величиною місто Кошице. У цих містах сформована 

дворівнева система місцевого самоврядування – мерія і міські частини (райони). 

Відповідні особливості організації місцевого самоврядування закріплені на 

законодавчому рівні і підтверджені статутами обох міст [3]. 

Слід акцентувати увагу на першому і надзвичайному важливому висновку 

щодо реформування системи адміністративно-територіального устрою в 

Словаччині після здобуття країною незалежності від соціалістичної спадщини та 

опанування демократичного способу врядування [227]. Мова йде про компіляцію 

критеріїв для адміністративно-територіальних одиниць зі стандартів NUTS. 

Словаччина, одразу стратегічно визначившися із пріоритетом Євроінтеграції і 

прийнятті європейського законодавства і європейських принципів, розпочала 

тривалий процес реформ взявши за основу стандарти ЄС у всіх сферах державно-

управлінських відносин із самого початку. Фактично Уряд Словаччини не 

створюючи власного управлінського продукту домігся надзвичайних результатів 

у запровадженні демократичних стандартів управління.  

Що стосується системи органів місцевого врядування та їх повноважень то 

вони умовно можуть бути розділені на дві групи. Першу групу складають так 

звані первинні компетенції самоврядування (або власні повноваження): місцеві 

комунікації, громадський транспорт, житло, водопостачання, каналізація, 
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прибирання територій і утилізація сміття, озеленення, охорона довкілля, 

дошкільні та інші освітні установи (музичні школи, школи мистецтв), деякі 

категорії соціальних установ, поліклініки і окремі категорії лікарень, місцеві 

установи культури, місцева міліція, збирання місцевих податків і зборів тощо. 

Органи місцевого самоврядування мають право здійснювати підприємницьку 

діяльність у рамках, установлених законодавством. Друга група – це делеговані 

повноваження, тобто компетенції у сфері державного управління, які з позиції 

державних інтересів можуть ефективніше виконувати органи місцевого 

самоврядування. Держава делегує відповідні повноваження місцевому 

самоврядуванню, проте при цьому несе відповідальність за якість послуг, що 

надаються, управління делегованими службами, а також за їх фінансування. 

Органи місцевого самоврядування здійснюють делеговані повноваження від 

імені держави. Найчастіше органам місцевого самоврядування делегуються 

окремі повноваження у сфері освіти, з реєстрації актів цивільного стану, видачі 

дозволів на будівництво та ін. [3]. 

Загалом система розподілу повноважень на власні та делеговані, а також 

наповнення того та іншого кейсів не викликає особливого здивування та 

інтересу. Уряд Словаччини знову ж таки пішов досить коротким шляхом 

імплементувавши у власну систему державно-правового регулювання 

адміністративних відносин найкращі моделі організації систем місцевого 

самоврядування запозичені в країнах ЄС. Разом з тим, заслуговує на увагу 

незвичайний механізм контролю та регулювання діяльності таких органів.  

Передача органам місцевого самоврядування низки повноважень 

державного управління і виділення фінансових ресурсів на здійснення ними 

делегованих повноважень впливає на організацію системи фінансового 

контролю на муніципальному рівні. Якщо фінансовий контроль за діяльністю 

муніципалітетів у частині виконання власних повноважень здійснює головний 

контролер самоврядування населеного пункту, що обирається показним органом 

муніципалітету на шестирічний термін, то фінансовий контроль за реалізацією 
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делегованих повноважень здійснюють «зовнішні» органи фінансового 

контролю: спеціалізований орган державного фінансового контролю, а також 

органи виконавчої влади – Уряд і Міністерство фінансів [225] (рис. 1.4). 

Важливим аспектом територіальної організації влади в Словаччині, на 

який доцільно та необхідно звернути увагу в практиці реформування 

адміністративно-територіального устрою в Україні є питання кооперації та 

координації. Органи місцевого самоврядування обласного (крайового) рівня 

самостійно вирішують дуже мало питань, оскільки джерела їх фінансування 

надзвичайно обмежені. 

 

 
Рис. 1.4  Джерела фінансування повноважень органів місцевого самоврядування 

Словаччини 
Джерело: власна розробка   

Натомість вони виступають ініціаторами, координаторами, регуляторами, 

арбітрами та гарантами кооперації між органами місцевого самоврядування 

найнижчого рівня. Фактично вони виступають свого роду центром акумуляції 

адміністративних, фінансових та інших ресурсів, використання яких дасть змогу 

вирішувати надзвичайно складні проблеми міжмуніципального розвитку. 

Подібна координація здійснюється на засадах добровільної кооперації, однак 

соціальний та економічний ефект від цього є відчутним. До того ж частіше за все 

Власні 
повноваження 
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Кошти ЄС 
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програми  
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вирішуються такі проблеми, які складно з фінансової точки зору, вирішити 

муніципалітету самостійно. 

Для зниження рівня економічних і соціальних асиметрій у Словаччині 

використовуються, головним чином, Європейські інструменти когезивної 

політики (так звані структуральні фонди) та Європейський фонд з розвитку 

провінції. Наступними інструментами виступають гранти Уряду в регіонах з 

високим рівнем безробіття. При чому в Словаччині є і інституціональне 

забезпечення розподілу залучених фінансових ресурсів, в тому числі і на 

грантовій основі. Рада Уряду СР з питань регіональної політики є 

координаційним, консультативним та ініціативним органом Уряду з питань, що 

стосуються регіональної політики, допомоги з передвступних програм PHARE, 

ISPA, SAPARD, використання структуральних фондів. До її головних завдань 

належать нагляд за діяльністю всіх зацікавлених міністерств і центральних 

органів державного управління, інших організацій та інститутів у сфері 

регіональної політики [218]. 

Реформи 2002-2005 рр. у Словаччині утвердили дворівневу систему 

регіонального управління та самоврядування. Було утворено 8 самоврядних 

країв, у тому числі Кошицький та Пряшівський, з якими Закарпатська область у 

рамках діяльності Карпатського єврорегіону підтримує тісні контакти та плідно 

співпрацює. Після цього відбулася децентралізація влади, тобто передача 

повноважень більшості функцій державного управління урядам самоврядних 

країв та територіальних громад сіл і міст – власне туди, де громадяни живуть. 

Було ліквідовано районну ланку управління, а її повноваження передано до 

громад міст і сіл, які тепер стали головною ланкою місцевого самоврядування. 

До компетенції уряду самоврядного краю віднесено питання територіального 

планування і регіонального розвитку, утримання та експлуатації доріг, 

міжміського транспорту, утримання середніх шкіл і закладів охорони здоров'я, 

культури, соціальних установ – все, що належить до соціальної сфери, а також 

транскордонне і міжрегіональне співробітництво [225]. 
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Таким чином, місцеве самоврядування має надзвичайно розгалужену 

систему джерел фінансування власних проектів, але при цьому ключову функцію 

– контроль – здійснює все таки держава. 

Показовим у досвіді пострадянських та постсоціалістичних країн є те, що 

вони орієнтувалися у своїх реформах на загальноєвропейські підходи, 

враховуючи, разом з тим, внутрішню специфіку. Дуже важливими у їх досвіді є 

підходи до запровадження принципу субсидіарності, згідно з яким базовому 

рівню адміністративно-територіального устрою відводилися тільки ті 

повноваження й функції, виконання яких на цьому рівні має достатнє ресурсне й 

управлінське забезпечення, чи які на вищому адміністративному рівні 

реалізовуватимуться з більшим суспільним ефектом. Також слід зважити велику 

роль ЄС, зокрема у фінансовій підтримці територіальних реформ, 

інвестиційному забезпеченні реалізації відповідних інфраструктурних проектів. 

 

Висновки до розділу 1 

 

        1. Здійснювана в Україні адміністративно-територіальна реформа є 

обов’язковою умовою на шляху євроінтеграції. Успішність реформи залежить 

від глибини її наукового обґрунтування, зокрема щодо питань виділення й 

функціонування адміністративних одиниць різних рівнів -  суб’єктів системи 

адміністративно-териоріального устрою, враховування європейського досвіду. 

        2. У процесі проведення дисертаційного дослідження встановлено 

доцільність побудови системи територіального поділу держави виходячи з низки 

груп наукових теорій, зокрема:  теорії місцевого (локального) економічного 

розвитку, теорії територіальної організації влади (місцевого управління або 

публічної влади) та теорії фінансового децентралізації. Саме вони розкривають 

специфіку формування та розвитку територіальних громад, характеризують їх 

конкурентні  переваги та механізми управління ними. 
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        3. Однією з базисних засад місцевого самоврядування є визначення його 

територіальної основи, оскільки місцеве самоврядування характеризується 

насамперед визначеним просторовим полем своєї юрисдикції та може 

здійснюватися територіальною громадою у конкретних  адміністративно-

територіальних межах. 

        4. В умовах реформування місцевого самоврядування й територіальної 

організації влади, що здійснюється в Україні починаючи з 2014 р., особливої ваги 

набули первинні (базові) одиниці системи адміністративно-територіального 

устрою країни – територіальні громади, яким надано значний масив повноважень 

з місцевого самоврядування та ресурсів, які необхідні для виконання цих 

повноважень. 

        5. Існує низка визначень територіальної громади, розглядаючи її з різних 

позицій. Нами пропонується визначення територіальної громади  в 

адміністративно-територіальному контексті - як первинної (базової) одиниці 

системи адміністративно-територіального устрою держави у якій органами 

місцевого самоврядування чи самоорганізації громадян самостійно і під свою 

відповідальність забезпечується у межах, встановлених Конституцією та 

законодавством  України, вирішення питань місцевого значення та надання 

власних і  делегованих державою публічних послуг з дотриманням при цьому  

принципу субсидіарності. 

        6. Дослідження показує, що місцеве самоврядування є одним з 

найефективніших інструментів місцевого управління та розвитку територій. 

Там, де воно функціонує, де місцеве населення має реальне право та можливість 

самостійно вирішувати питання місцевого значення, спостерігається зростання 

доходів бюджетів і соціально-економічний розвиток в цілому. У кожній державі 

залежно від особливостей її політико-територіального та адміністративно-

територіального устрою, форми державного правління та політичного режиму, 

історичних, національних, географічних та інших особливостей місцеве 

самоврядування має специфічну форму та назву. 
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        7. Аналіз європейського досвіду свідчить про тенденції до формування 

адміністративно-територіальних одиниць базового рівня з високими власними 

фінансово-інвестиційними можливостями. Разом з тим функціонують механізми 

бюджетного вирівнювання, можливості отримання необхідних муніципалітетам 

інвестиційних ресурсів з фондів Європейського Союзу. Практикується також 

міжмуніципальне співробітництво, спрямоване на спільне вирішення 

інвестиційних завдань. Врахування цих тенденцій, імплементування у 

вітчизняну практику кращі надбання закордонного досвіду, сприятиме і успіху 

реформ в Україні. 

        8. Європейський досвід доводить, що суспільно виправданою може бути  

адміністративна (примусова) ліквідація найбільш слабких у фінансовому сенсі 

адміністративно-територіальних одиниць шляхом їх злиття або приєднання до 

інших. Таким чином створюються можливості для зростання внутрішнього 

потенціалу розвитку територіальних громад. Разом з тим, надмірне укрупнення 

адміністративно-територіальних одиниць тягне за собою загострення проблем 

периферійності. У зв’язку з чим визначення просторових параметрів  

територіальних громад є вкрай важливим завданням. 

        9. Досвід зокрема пострадянських та постсоціалістичних країн, особливо 

актуальний для України, показує, що вони орієнтувалися у своїх реформах на 

загальноєвропейські підходи, враховуючи, разом з тим, внутрішню специфіку. 

Дуже важливими у їх досвіді є підходи до запровадження принципу 

субсидіарності, згідно з яким базовому рівню адміністративно-територіального 

устрою відводилися тільки ті повноваження й функції, виконання яких на цьому 

рівні має достатнє ресурсне й управлінське забезпечення, чи які на вищому 

адміністративному рівні реалізовуватимуться з більшим суспільним ефектом. 

Також слід зважити на велику роль ЄС у фінансовій підтримці територіальних 

реформ, інвестиційному забезпеченні реалізації відповідних інфраструктурних 

проєктів. 
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        10. З розширенням повноважень й можливостей місцевого самоврядування 

загострюються питання щодо контролю держави за його функціонуванням для 

недопущення дисбалансу місцевих й загальнодержавних інтересів. У цьому 

аспекті варто використати європейський досвід запровадження інституту 

префектів як універсальних наглядових інституцій, зміст діяльності яких тісно 

пов'язаний із державним контролем за ефективністю та якістю розподілу 

бюджетних коштів на вирішення проблем територіального розвитку, із правом 

вето префекта у випадку виявлення порушень органами місцевого 

самоврядування не тільки Конституції країни і її законодавства, а й фінансової 

дисципліни. 

        Наукові результати досліджень автора, що висвітлені у розділі 1, викладені 
в опублікованих працях [5, 226-229, 234, 236-237, 239, 251, 253, 255]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВО-

ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАДАХ 

 

2.1. Інституційні основи діяльності територіальних громад як 

суб’єктів місцевого самоврядування в системі адміністративно-

територіального устрою 

  

Розумна і ефективна організація системи місцевого самоврядування в 

Україні є необхідним і ключовим завданням сталого та прогресивного розвитку 

нашої держави. У цьому контексті особливої актуальності набуває необхідність 

новаторського бачення розробки засадничих принципів трансформації 

інституційної структури місцевої влади, обґрунтування нових підходів та 

механізмів щодо розвитку інституційного забезпечення місцевого 

самоврядування, а також формування реальних рекомендацій щодо 

попередження негативних наслідків оптимізації інституційної структури на 

місцях з метою можливості у подальшому їх нівелювання або зведення до 

мінімуму. Інституційне реформування органів місцевого самоврядування також 

дозволить подолати дублювання функцій державної вертикалі та нестачу 

прозорості, крім цього воно спричинить їх більшу відповідність потребам 

місцевих громад. 

Історія децентралізованої держави є історією суперечностей, пов’язаних із 

пошуком найкращої форми організації публічної влади [146, с. 6]. Погляд на 

інституційний розвиток в умовах децентралізації як на процес, за якого в рамках 

централізованої держави утворюються самостійні одиниці, що є носіями 

місцевого самоврядування (громади), потребує вироблення нових підходів до 

аналізу його змісту. 

Найперше слід визначитися з поняттями, оскільки у науковій літературі 

неодноразово перетинаються терміни «інституційний» та «інституціональний». 
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Термін «інституційний» (від «інститут», англ. institute) пов’язаний із 

соціальними інститутами і місцеве самоврядування (або система місцевого 

самоврядування) часто розглядається саме як інститут [117]: 

 як соціальний інститут (тим чи іншим чином дають визначення Л. 

Григорян, С.Кириченко, А. Мушкін, П. Рабинович, М. Цвік та ін.); 

 як інститут громадянського суспільства (в роботах О. Батанова, О. 

Петришина, В. Речицького, В. Селіванова, Ю. Тодики та ін.); 

 як інститут політичної системи суспільства (роботи А. 

Васильчикова, С. Витте, Г. Геґеля, Р. Гнейста, Т. Гоббса, М. Драгоманова, Дж. 

Локка, Ф. Рудича, А. Токвіля, Б. Чичеріна, Р. Родеса та ін.); 

 як демократичний інститут суспільства, який впливає на соціально-

економічні й політичні процеси в державі (досліджено у працях В. Авер’янова, 

О. Андрійко, О. Батанова, Д. Бахраха, Ю. Битяка, В. Борденюка, В. Васильєва, І. 

Голосніченка, А. Комзюка, О. Кутафіна, М. Пітцика, В. Погорілка, О. Рябченко, 

Ю. Тихомирова, В. Фадєєва, О. Фрицького та ін.). 

У цьому контексті поняття «місцеве самоврядування» (тут також «система 

місцевого самоврядування» або «інститут місцевого самоврядування», що в 

основному ототожнюються) являє собою окрему форму реалізації громадянами 

належної їм влади (згідно ст. 5 Конституції України) на місцях, завдяки якій, 

об’єднавшись у територіальні громади, вони здійснюють управління місцевим 

розвитком самостійно, окремо від держави, за допомогою створених ними 

структур – системи інституцій (тут таки «інституційної бази» або «інституційної 

системи»).  

Щодо поняття «інституціональний», то воно має дещо інше значення. 

Походить від слова «інституція» і трактується як офіційно затверджений, 

встановлений, закріплений у своєму суспільному статусі; пов’язаний із такою 

організацією суспільних відносин, яка базується на певних нормах і правилах 

життєдіяльності й поведінки людей [117]. Відтак місцеве самоврядування як 
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окремий інститут функціонує також як система загальноприйнятих 

організаційно-правових норм, що сформовані і схвалені конкретною 

територіальною громадою, через визначені інституції – органи місцевого 

самоврядування, яких дана громада наділила відповідними повноваженнями. 

Така система норм і правил, започаткована і схвалена громадою, формує 

інституційне середовище місцевого самоврядування. 

Слід зазначити, що інституційний розвиток місцевого самоврядування 

виражається через його спроможність. Оскільки на органи публічної влади 

покладено завдання з організації соціальної та публічної взаємодії, надання 

консультативних послуг населенню та суб’єктам підприємницької діяльності на 

відповідній території, то можливість виконання цих завдань та широта 

повноважень в процесі їх виконання саме і визначається поняттям 

«спроможність».  

Відтак інституційна спроможність місцевого самоврядування зміцнюється 

найперше через підсилення управлінського чинника, розвиток відповідної 

організаційної інфраструктури органів місцевої влади, можливості залучення 

громадськості до процесу прийняття рішень щодо функціонування та розвитку 

конкретної громади і т.п. Що ж до інституціональної спроможності місцевого 

самоврядування – то вона являє собою спроможність самих інституцій (органів) 

місцевого самоврядування. Таким чином інституційна спроможність є більш 

широким поняттям, оскільки охоплює інституціональну і характеризується 

спроможністю як інституту місцевого самоврядування в цілому, так і його 

органів (інституцій) зокрема. 

Окремо слід відзначити поняття «інституціоналізації», оскільки вона 

окреслює певні особливі аспекти процесу інституційного розвитку місцевого 

самоврядування. Загалом під інституціоналізацією (від лат. Institutum – 

встановлення, створення) слід розуміти організацію будь-яких нових 

громадських інститутів, їхнє правове та організаційне закріплення, або 

унормування інших суспільних відносин [106, с. 6]. У нашому випадку воно 
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може означати трансформацію певного хаотичного руху в організовану 

інституцію, іншими словами його структурування або чітке впорядкування. 

Відтак під інституціоналізацією місцевого самоврядування пропонуємо 

розуміти: 

 організаційно-управлінські механізми функціонування системи 

місцевого самоврядування як окремого інституту влади на місцях; 

 нормативно-правові аспекти формування та розвитку об’єднаних 

територіальних громад як упорядкованих інституцій, закріплених на певній 

території; 

 удосконалення управлінських моделей в системі місцевого 

самоврядування на основі нових принципів та підходів, зумовлених викликами 

часу. 

Варто також наголосити, що інститут місцевого самоврядування не 

входить до єдиного механізму публічної влади (виходячи із ст. 5 Конституції 

України, в якій зазначено, що «народ здійснює владу безпосередньо і через 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування), відтак його можна 

розглядати як окрему форму врядування. Оскільки він не є складовою частиною 

публічного механізму, то особливою ознакою, яка найбільш повно може 

охарактеризувати його статус, є представництво. Представницьку владу не 

можна ототожнювати з законодавчою, оскільки представницька влада крім 

нормотворчих, включає в себе контрольні, а іноді розпорядчі та інші 

повноваження [117]. У зв’язку з цим, у літературі під представницькими 

органами розуміють колективні постійно або періодично діючі виборні органи 

державної влади та органи місцевого самоврядування, наділені правом 

представляти інтереси своїх виборців. Характерними ознаками 

представницького органу є їх виборність і колегіальність як форма і метод 

діяльності [305, c. 63]. 
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 Інституційний розвиток системи місцевого самоврядування в Україні  

пройшов низку етапів (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Інституційний розвиток системи місцевого самоврядування в Україні  

Джерело: власна розробка  

Кожен з етапів характеризувався відповідним типом змін у моделі 

публічного управління в залежності від наступних факторів: 

 вплив політичного лідерства та пануючої політико-управлінської 

системи;  

 наявність управлінської команди, що має чітке бачення та визначену 

місію; 
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 системне бачення процесу здійснення реформ; 

 широке представництво усіх зацікавлених сторін;  

 мотивація всіх учасників. 

Протягом усього періоду державотворення в Україні процес 

інституціоналізації системи місцевого самоврядування мав як прогресивний 

характер, так і неодноразово відзначався відходом від досягнутого попереднього 

рівня. Причинами деструктивних інституційних процесів розвитку системи 

місцевого врядування в Україні були наступні фактори: 

 відсутність єдиного бачення процесів державотворення в Україні та 

здійснення реформ;  

 непрозорість системи публічної влади;  

 відсутність дієвих інструментів та методів при здійсненні процесу 

управління; 

 часта зміна встановлених правил гри;  

 низька якість контролю управлінських процесів;  

 пасивність громад, низька компетентність та обізнаність населення у 

своїх основних правах і можливостях щодо участі у процесі врядування; 

 відсутність або слабкість системи санкцій;  

 низький рівень правової культури українського суспільства.  

За часів незалежної України було ухвалено низку законів, які удосконалю-

вали місцеве самоврядування та регламентували діяльність територіальних 

громад.  

Першим нормативним документом, який було прийнято в незалежній 

Україні після ухвалення Верховною Радою України (ВРУ) «Декларації про 

державний суверенітет України», став Закон «Про місцеві Ради народних 

депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» (табл. 2.1). 

Цим Законом було скасовано підпорядкування рад і їх виконавчих органів 

по вертикалі, що формально створило можливість для розвитку рад різних рівнів; 
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запроваджена поняття комунальної власності; місцеві бюджети набули 

децентралізованого управління. Крім того, були визначені повноваження рад, 

відокремлені від державного управління. Але органи місцевого самоврядування 

все ще називалися державними. 

Таблиця 2.1 

Хронологія законодавчої бази місцевого самоврядування 

Дата Назва нормативного документа 

1990 р. Закон України «Про місцеві Ради народних депутатів 
Української РСР та місцеве самоврядування» 

1992 р. Закон України «Про місцеві Ради народних депутатів та 
місцеве і регіональне самоврядування» 

1994 р. Закон України «Про формування місцевих органів влади і 
самоврядування» 

1995 р. Закон України «Про державну владу і місцеве 
самоврядування» 

1997 р. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
2001 р.  Закон України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування»  

2004 р. Закон України «Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, 
місцевих рад та сільських, селищних і міських голів» 

2007 р. 
Закон України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо статусів Депутатів Верховної Ради АРК та 
місцевих рад» 

Джерело: згруповано автором 

 

Законом України «Про місцеві ради народних депутатів та місцеве 

регіональне самоврядування» [99] ради «роздержавлені»; районні і обласні ради 

позбавлені виконавчих комітетів, функції яких були передані місцевим 

державним адміністраціям. 

За Законом України «Про формування місцевих органів влади і 

самоврядування» (3 лютого 1994 р.) ради всіх рівнів проголошувались органами 

місцевого самоврядування. Голови рад, за винятком районних у місті, обирались 

шляхом прямих виборів безпосередньо населенням і за посадою очолювали 

виконавчі комітети. Поряд з цим нововведенням ради областей, районів, міст 
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Києва і Севастополя наділялись функціями органів державної влади. У 

порівнянні з попередньою моделлю місцевої влади можна було розцінювати 

прийняття зазначеного закону як тимчасову перемогу місцевого 

самоврядування, адже на всіх рівнях передбачалось формування повноцінних 

представницьких органів місцевого самоврядування зі своїми власними 

виконавчими структурами. 

Законом України «Про державну владу і місцеве самоврядування» [94] 

було відновлено модель організації самоврядування 1992 року; голова ради і 

голова адміністрації відповідного рівня поєднувалися в одній особі (голова ради 

обирався і виконував функції глави адміністрації). 

Законодавчою основою для інституційного розвитку місцевого 

самоврядування в Україні стало прийняття Закону «Про місцеве самоврядування 

в Україні» (1997 р.). Крім цього, Конституція України окремою статтею гарантує 

принцип визнання місцевого самоврядування в Україні відповідно до вимог 

Європейської Хартії місцевого самоврядування, ратифікованої державою 15 

липня 1997 р. Дана Хартія є основним міжнародно-правовим документом, норми 

якого мають пряму дію і володіють верховенством щодо норм права, 

створюваних самою національною державою. Вона містить стандарти щодо 

організації управління на місцях на засадах місцевого самоврядування і 

спрямована на захист та зміцнення місцевої автономії в Європі, оскільки 

зобов’язує сторони застосовувати основні правила, які гарантують політичну, 

адміністративну та фінансову незалежність органів місцевого самоврядування 

від державної влади [146, с. 18]. Вже з початку 90-х років в Україні поступово 

будується європейська модель взаємовідносин публічної влади і місцевого 

самоврядування. 

Невдовзі після здобуття нашою державою незалежності поступово 

відбувається становлення системи місцевого самоврядування в Україні та 

формування його інституційної бази. Спершу Законом України «Про місцеві 

Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» від 7 
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грудня 1990 р. офіційно вводиться поняття «система місцевого самоврядування» 

у нормативне поле публічного управління в Україні. Цей законодавчий акт, як 

основа утвердження повноти народовладдя на відповідних адміністративних 

територіях, визначає засади місцевого та регіонального самоврядування – основи 

демократичного устрою влади в Україні, правовий статус місцевих Рад народних 

депутатів, а також інших форм територіальної самоорганізації громадян [105].  

Відтак, прийняття даного закону стало початковим і доленосним етапом 

формування системи місцевого самоврядування в Україні. Зокрема, він визначив 

основні принципи побудови системи місцевого самоврядування в Україні, 

центральними з яких є самостійність і незалежність Рад у межах своїх 

повноважень у вирішенні питань місцевого значення, економічної і фінансової 

самостійності території, самофінансування і самозабезпечення, оптимальної 

децентралізації [156]. З прийняттям даного закону діючою на той час владою в 

Україні було зроблено спробу поєднання двох категорій відносин: з одного боку, 

акцентувалася увага на існуванні в Україні місцевого самоврядування, а з іншого 

– органи місцевого самоврядування були наділені функціями державного органу. 

Цей закон також визначав порядок формування, функції та компетенцію, 

структуру і форми діяльності органів місцевого самоврядування в Україні. 

Істотним новаторством даного Закону були питання економічної 

самостійності органів місцевого самоврядування, де ст. 10 встановлювалось, що 

сільські, селищні, міські ради самостійно розробляють, затверджують і 

виконують бюджети місцевого самоврядування [198]. Іншою важливою нормою 

Закону стало введення поняття «нормативу бюджетної забезпеченості на одного 

жителя», яке в подальшому відіграло важливу роль у забезпеченні мінімальними 

фінансовими ресурсами територіальних громад різного достатку з метою 

збалансованого їх вирівнювання, проте питання справедливого розподілу 

фінансових ресурсів з центру на місця і на місцях і сьогодні є предметом складної 

дискусії. 
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Ухвалення даного закону також стало спробою побудови в Україні нової 

демократичної моделі управління в адміністративно територіальних одиницях та 

водночас покладення краю радянській партійній вертикалі, яка діяла до цього 

часу. Цей закон втратив чинність із прийняттям закону «Про місцеве 

самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р. (№ 280/97-ВР). 

За своєю структурою і змістом Закон України «Про місцеве 

самоврядування» від 21 травня 1997 р. подібний до закону «Про місцеві ради 

народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування». Проте останній не 

містив положення про територіальні громади, визначивши у ст. 1, що базовим 

рівнем місцевого самоврядування є сільські ради, селища міського типу, міста. 

Відповідно територіальною основою місцевого самоврядування визначалася 

сільрада, селище, місто. І лише у Законі України «Про місцеве самоврядування» 

від 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР, який, відповідно до Конституції України, 

визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади 

організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування, у ст. 1 вперше дано законодавче 

визначення поняття територіальної громади  [196]. 

Відтак, на сьогодні, Закон України «Про місцеве самоврядування» є тим 

дороговказом, яким керуються органи місцевого самоврядування в Україні. Він 

став результатом численних діалогів багатьох науковців і практиків з приводу 

питань державного будівництва, діяльності рад і місцевого самоврядування, 

квінтесенцією їхніх пропозицій, які були враховані парламентаріями при 

прийнятті даного закону 21 травня 1997 р. З цього часу депутати і працівники 

місцевих Рад отримали нову правову основу для своєї діяльності, оскільки даний 

Закон закріплює недержавний статус органів місцевого самоврядування, що 

відповідає положенням Всесвітньої Декларації місцевого самоврядування і 

Європейської Хартії про місцеве самоврядування. 

З прийняттям Конституції України, ст. 7 якої встановлювала, що в Україні 

визнається і гарантується місцеве самоврядування, розпочався новий етап 
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еволюційного розвитку місцевого самоврядування в Україні [156]. А після цього 

прийнятий 21 травня 1997 р. Закон України «Про місцеве самоврядування» 

особливо чітко визначив сутність місцевого самоврядування, а саме, що це є 

«гарантоване державою право і реальна можливість територіальної громади – 

жителів села, селища, міста – самостійно або під відповідальність органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого 

значення в межах Конституції і законів України» [196]. 

У даному Законі знайшло своє закріплення як поняття «система місцевого 

самоврядування», так і перелік її складових. Слід зазначити, що сам термін 

«система місцевого самоврядування» не був включений до тексту документа. До 

системи місцевого самоврядування на момент запровадження оновленого 

законодавства з питань самоврядування було включено такі елементи [196]:  

 територіальна громада;  

 сільська, селищна, міська рада;  

 сільський, селищний, міський голова;  

 виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;  

 районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст;  

 органи самоорганізації населення. 

Крім цього законом визначається організаційно-правова основа місцевого 

самоврядування, формулюється загальна та виключна компетенція сільських, 

селищних, міських рад, регламентуються їхні повноваження. Також 

визначається матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування, 

передбачаються порядок і процедура використання комунальної власності, 

формування й розпорядження місцевим бюджетом. 

Відповідно до Закону введено інститут сільського, селищного, міського 

голови; розділено посади голови районної ради і голови районної адміністрації; 

зазначено, що основним носієм функцій самоврядування, його первинним 
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суб’єктом є територіальна громада, а не рада, як це стверджувалося у попередніх 

законах; розмежовано повноваження на власні та делеговані; введено процедури 

місцевих ініціатив і громадських слухань про право приймати статуси 

територіальних громад; дано визначення місцевого самоврядування. 

У 2001 р. приймається Закон «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» [101], в якому закладено основи кадрового забезпечення 

місцевих рад в умовах, коли лише  60% депутатів і 40% сільських, селищних, 

міських голів на свої посади обиралися вперше. 

2004 р. ознаменовано внесенням змін до Конституції України, 

впровадженням партійних виборчих систем на національному і місцевому 

рівнях, що мало безпосередній вплив на формування місцевих рад. 

У цьому ж році приймається Закон «Про вибори депутатів Верховної Ради 

АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», за яким для обрання 

депутатів і голів місцевих рад передбачена мажоритарна система; для обласних, 

районних та місцевих рад  пропорційна система із закритими списками. В 

результаті обласні та районні ради стали вузько партійними, а обласні ради не 

представлені всіма районами. 

Від часу ухвалення Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» у травні 1997 р. до початку нового етапу реформування місцевого 

самоврядування та адміністративно-територіального устрою (2015 р.) при 

описі системи місцевого самоврядування в Україні використовувалися 

поняття, які відображають населення (територіальна громада), органи 

місцевого самоврядування (сільські, селищні, міські ради, виконавчі органи 

сільської, селищної, міської ради, районні та обласні ради), органи 

самоорганізації населення (сільські, селищні, міські ради). На новому етапі 

розвитку нормативно-правової бази місцевого самоврядування розширення 

відбулося за рахунок збільшення елементів з категорії посадових осіб 

місцевого самоврядування [22]. 
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Подальший розвиток системи місцевого самоврядування в Україні вимагав 

нових підходів до розуміння принципів функціонування системи місцевого 

управління та розвитку його інституційної бази. Відтак, започаткована у 2015 р. 

реформа місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою 

в Україні стала відповіддю на зумовлений викликами часу запит суспільства, яке 

потребувало вироблення нової управлінської ідеології, концепції, спрямованої 

на оновлення адміністративної культури, нарощення готовності представників 

публічної влади до прийняття системних рішень в умовах зростаючої свободи 

дій з орієнтацією на служіння своїм громадянам та підвищення особистої 

відповідальності місцевих мешканців за розвиток своїх громад і територій. 

Відповідно розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 

333-р було схвалено Концепцію реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, яка передбачає оптимальний розподіл 

повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої 

влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципами 

субсидіарності, децентралізації і враховує кадровий, фінансовий, 

інфраструктурний потенціал та ресурси органів місцевого самоврядування 

різного рівня [119]. 

Вагомим поштовхом до подальшого розвитку процесу інституціоналізації 

місцевого врядування в Україні стало прийняття 5 лютого 2015 р. Закону «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», який визначає вже конкретні 

повноваження органів місцевого самоврядування щодо визначеної 

територіальної громади. Він також встановлює новий механізм трансформації 

інституційної структури місцевої влади, якого раніше не існувало. Цим Законом 

започатковано створення самостійних та спроможних територіальних громад, 

що є важливою частиною процесу інституціоналізації місцевого 

самоврядування. 

Нормативне регулювання організації та діяльності місцевого 

самоврядування здійснюється внутрішнім правом кожної держави, а також 
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відповідними актами міжнародного рівня, зокрема Європейською Хартією 

місцевого самоврядування. Ця хартія визначила принципи, основні напрями 

місцевого самоврядування, його співвідношення з місцевим управлінням. 

В чинне законодавство України неодноразово вносились зміни з метою 

створення ефективної системи місцевого самоврядування, але ці заходи не 

завжди давали бажані результати. Обговорення в наукових, політичних та інших 

колах проблем місцевого самоврядування засвідчило наявність різних поглядів 

на його сутність і роль. Тому є потреба глибокого, об’єктивного вивчення теорії 

й практики діяльності органів місцевого самоврядування в Україні, відповідного 

вітчизняного і зарубіжного історичного досвіду. 

Конституцією України закріплено функціонування двох систем влади на 

місцях: місцевих державних адміністрацій, які є місцевими органами виконавчої 

державної влади, і місцевого самоврядування як публічної влади територіальних 

громад. 

Характеризуючи поняття місцевого самоврядування, важливо наголосити 

на тому, що предметом його діяльності є саме питання місцевого значення. В 

демократичних державах щодо ролі органів місцевого самоврядування діє 

доктрина «муніципальна влада – поза політикою». Це означає, що органи 

місцевого самоврядування не повинні вирішувати політичні питання, оскільки 

вирішення політичних питань торкається інтересів всієї держави, а отже, не може 

мати виключно місцевого значення. Разом із тим, це, звичайно, не означає, що 

органи місцевого самоврядування не зазнають політичного впливу. Це просто 

неможливо, оскільки частина з них обирається за партійними списками від 

відповідних політичних партій. 

Система місцевого самоврядування має свою внутрішню побудову  

структуру місцевого самоврядування, яка є складною і різнорівневою за своїм 

характером. Вона представлена сільськими, селищними, міськими, районними, 

обласними радами та їх виконавчими комітетами (за наявності останніх). Для 

кожного з цих видів Рад законодавчо виділяється єдина сфера компетенції, 
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втручання до якої органам державної влади заборонено. Лише у разі 

невідповідності рішень органів місцевого самоврядування Конституції чи 

законам України, ці рішення припиняються у встановленому законом порядку з 

одночасним зверненням до суду. 

Конституція України виділяє базові  сільські, селищні, міські (рівень 

населених пунктів)  і проміжні місцеві влади, визначаючи останні  районні та 

обласні Ради  як органи місцевого самоврядування, «що представляють спільні 

інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст» (рис. 2.2). Органи базового 

рівня, порівняно з проміжним, можна визначити як дещо впливовіші структури. 

Це виявляється й у визначеній для них сфері компетенції, і в дозволі на утворення 

власних виконавчих структур, і у шляхах обрання голів Рад.  

Сільських, селищних та міських голів обирають, як і самі Ради, мешканці 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а голів районних і 

обласних  відповідно Рада. На рівні села, селища та міста Рада, за пропозицією 

голови, створює виконавчий комітет (окрім сіл із населенням до 500 чоловік, де 

він може не створюватись). Виконавчий комітет є підконтрольним та підзвітним 

Раді, а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів виконавчої 

влади  також органам виконавчої влади. На рівні району, області та міст Києва 

і Севастополя Ради мають лише свої виконавчі апарати, а виконавчу владу 

здійснюють місцеві державні адміністрації [247].  

Повноваження виконавчого комітету сільської, селищної, міської, 

районної у місті ради: 

1. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі 

її створення) ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені цим Законом 

до відання виконавчих органів ради.  
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Рис. 2.2 Структура органів місцевого самоврядування 

Джерело: власна розробка 

 

2. Виконавчий комітет ради [231]: 

1) попередньо розглядає проєкти місцевих програм соціально-

економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, 

місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд 

відповідної ради; 

2) координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів 

ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної 

власності відповідної територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх 

керівників; 

3) має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому 

відділів, управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб.  

3. Сільська, селищна, міська рада може прийняти рішення про 

розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, 

управліннями, іншими виконавчими органами ради та сільським, селищним, 

міським головою в межах повноважень, наданих цим Законом виконавчим 

органам сільських, селищних, міських рад. 

До повноважень громад села, селища, міста (що здійснюються 

безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування) 

Органи місцевого самоврядування 

Базового рівня Субрегіонального рівня 

Сільські 
ради 

Селищні 
ради  

Міські 
ради 

Районні 
ради  

Міські 
ради 
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належать: управління майном, що є в комунальній власності; затвердження 

програм соціально-економічного і культурного розвитку та контроль за їх 

виконанням; затвердження бюджетів відповідних адміністративно-

територіальних одиниць і контроль за їх виконанням; встановлення місцевих 

податків і зборів відповідно до закону; забезпечення проведення місцевих 

референдумів та реалізація їх результатів; утворення, реорганізація та ліквідація 

комунальних підприємств, організацій та установ, а також здійснення контролю 

за їх діяльністю тощо [5]. 

Повноваження обласних та районних Рад охоплюють: затвердження 

програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей 

і районів та контроль за їх виконанням; затвердження обласних та районних 

бюджетів, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного 

розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів 

з коштів, залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів, для реалізації 

спільних соціально-економічних і культурних програм та контроль за їх 

виконанням тощо. 

З метою реалізації завдань і функцій місцевого самоврядування суб’єкти 

місцевого самоврядування, відповідно до Конституції та законів України, 

здійснюють певну діяльність, яку називають організаційно-правовими формами 

місцевого самоврядування. 

Кожному суб’єкту місцевого самоврядування властиві власні, передбачені 

чинним законодавством України організаційно-правові форми, які визначають 

оптимальний механізм для реалізації функцій місцевого самоврядування. 

Визначення системи місцевого самоврядування та її елементів є досить 

складним, оскільки саме поняття місцевого самоврядування, як було вказано 

раніше, може розглядатися в різних площинах. Оскільки за сучасного стану 

справ в Україні кожна з цих площин-аспектів виражається у певних формах, то 

в процесі опису системи українського місцевого самоврядування необхідно 

враховувати всі ці аспекти. 
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Згідно зі ст.5 Конституції народ здійснює свою владу безпосередньо і через 

органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Таким чином, 

закріплюються дві основні групи форм реалізації народовладдя. Отже, система 

місцевого самоврядування може бути розглянута у двох аспектах.  

Систему форм здійснення місцевого самоврядування складають: 

1. Форми безпосередньої демократії, які використовуються в системі 

місцевого самоврядування.  

2. Форми представницької демократії, які використовуються в системі 

місцевого самоврядування  це представницькі органи місцевого 

самоврядування, які обираються населенням і через діяльність яких громадяни 

можуть впливати на здійснення місцевого самоврядування на підвідомчій 

території. 

Зупинимося детальніше на характеристиці деяких елементів системи форм 

безпосередньої демократії на місцевому рівні (табл. 2.2). 

Місцевий референдум є формою безпосередньої демократії, зміст якої 

полягає у прийнятті або затвердженні членами територіальної громади найбільш 

важливих рішень місцевого значення шляхом прямого таємного голосування. Це 

форма здійснення місцевої публічної влади безпосередньо територіальними 

громадами в межах відповідних адміністративно-територіальних одиниць [167].  

У місцевому референдумі мають право брати участь громадяни України, 

які досягли віку 18 років і постійно проживають на території відповідної 

громади. Не мають права голосу недієздатні. Підготовка і проведення місцевого 

референдуму здійснюється за рахунок місцевого бюджету. 

 

Таблиця 2.2. 

Форми безпосередньої демократії, які використовуються в системі 

місцевого самоврядування 
Форми Завдання та особливості 
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Місцевий референдум 

Прийняття територіальною громадою 
рішень з питань, що належать до відання 
місцевого самоврядування, шляхом прямого 
і таємного голосування. 

Місцеві вибори Вибори депутатів відповідної місцевої ради 
та сільських, селищних, міських голів. 

Загальні збори громадян 

Скликаються за місцем проживання 
громадян (села, селища, мікрорайону,  
житлового комплексу, вулиці, кварталу, 
будинку та іншого  
територіального утворення) для 
обговорення найважливіших питань  
місцевого життя. 

Місцеві ініціативи 

Офіційна письмова пропозиція з будь-яких 
питань, які віднесені до відання місцевого 
самоврядування, внесена для розгляду на 
відкритому засіданні ради та прийняття 
відповідного рішення. 

Громадські слухання 
Засіб безпосередньої участі членів 
територіальної громади у здійсненні 
місцевого самоврядування 

Організація і участь в мітингах, походах, 
демонстраціях, пікетуваннях на місцевому 

рівні 

Мирні зібрання є одним із засобів 
відстоювання людиною і громадянином 
своїх прав, свобод та інтересів у 
демократичному суспільстві. 

Участь населення у роботі органів місцевого 
самоврядування 

на добровільних засадах, в якості експертів, 
спеціалістів, консультантів, громадських 
контролерів 

Джерело: згруповано автором  

 

Можна виділити декілька стадій референтного процесу: 1) призначення 

місцевого референдуму; 2) підготовка і проведення місцевого референдуму; 3) 

голосування і визначення підсумків референдуму; 4) опублікування і введення в 

дію рішень, ухвалених місцевим референдумом. 

Важливою формою безпосереднього волевиявлення територіальної 

громади є загальні збори громадян. На відміну від місцевого референдуму, який 

є формою вирішення питань місцевого значення шляхом голосування всіма 

членами територіальної громади села, селища чи міста, загальні збори громадян 

проводяться за місцем їх проживання у межах окремих частин сіл, селищ, міст 

як адміністративно-територіальних одиниць (будинків, вулиць, кварталів, 
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мікрорайонів тощо), а тому є формою участі окремих груп членів територіальної 

громади в обговоренні та вирішенні питань місцевого значення. 

На основі аналізу положення можна виділити декілька видів зборів 

громадян [62]: 

1. Загальні збори всіх громадян, що проживають на відповідній території і 

мають право брати участь у виборах (є правомочним при наявності більше 1/2 

громадян). 

2. Збори або конференція представників громадян відповідних 

територіальних утворень (є правомочним при наявності не менше 2/3 

представників) – скликається у випадку, якщо скликання загальних зборів 

пов’язане з організаційними труднощами. Представники обираються на 

загальних зборах або визначаються органами самоорганізації населення. 

Збори скликаються головою ради або виконавчим комітетом, органами 

самоорганізації населення, а також за пропозицією не менше 1/3 від загальної 

кількості жителів, ради, постійної комісії ради, трудового колективу, об’єднання 

громадян. Якщо збори скликаються органами самоорганізації населення, вони 

повинні повідомити про це раді або її виконкому, які надають допомогу в 

підготовці й проведенні зборів. Рішення про скликання зборів доводиться до 

відома жителів не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення із зазначенням часу, 

місця, порядку денного. 

Місцеві ініціативи – пропозиція членів громади про обов’язковий розгляд 

на відкритому засіданні ради будь-якого питання, віднесеного до відання 

місцевого самоврядування. Порядок внесення місцевої ініціативи визначається 

радою або статутом громади. Внесена місцева ініціатива підлягає обов’язковому 

розгляду на відкритому засідання ради за участю членів ініціативної групи. 

Предметом місцевої ініціативи можуть бути будь-які питання, віднесені до 

відання місцевого самоврядування, та питання місцевого значення, що не 

віднесені до компетенції органів державної влади. 
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Громадські слухання – це заслуховування не рідше одного разу на рік 

громадою звітів депутатів ради і посадових осіб місцевого самоврядування, під 

час якого можуть порушуватися різні питання і вноситися пропозиції з питань 

місцевого значення. 

Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути: 

проєкти нормативно-правових актів міської та районної ради та її 

виконавчого комітету, міського голови та голови районної ради; 

проєкти та програми, що реалізуються чи плануються до реалізації у 

територіальній громаді; 

найважливіші питання місцевого значення; 

звіти депутатів міської ради, районних рад, міського голови, голови 

районної ради та інших посадових осіб місцевого самоврядування; 

звіти посадових осіб підприємств і організацій – надавачів послуг, які 

відповідно до законодавства мають забезпечуватись органами місцевого 

самоврядування; 

прийняття рішень за результатами звітів депутатів та посадових осіб 

місцевого самоврядування, внесення пропозицій щодо дисциплінарної 

відповідальності вказаних осіб [297, с. 408]. 

Відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування воно означає 

право і спроможність органів місцевого самоврядування в межах закону 

здійснювати регулювання та управління суттєвою часткою публічних справ, під 

власну відповідальність, в інтересах місцевого населення [82].  

Місцеве самоврядування в Україні здійснюється на основі демократичних 

принципів: 

1. Народовладдя – передбачає демократичний характер, природу, сутність 

розбудови цієї системи та, зокрема, виборність представницьких органів і 

головних посадових осіб місцевого самоврядування, підзвітність та підконтроль-

ність їх територіальній громаді; можливість територіальної громади безпо-

середньо вирішувати питання місцевого значення. 
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2. Законності – всі органи та посадові особи місцевого самоврядування 

мають діяти, приймати відповідні рішення в межи ч Конституції України і 

законів України, дотримуватися положень чинного законодавства, втілювати їх 

у життя, забезпечує реалізацію прав і свобод громадян, захищати інтереси тери-

торіальної громади. 

3. Гласності – органи та посадові особи місцевого самоврядування повинні 

здійснювати свою діяльність відкрито, у взаємодії із засобами масової 

інформації. Вони мають своєчасно надавати об'єктивну, достовірну інформацію 

про свою діяльність громадянам, публікувати чи доводити до відома громадян 

прийняті рішення. 

4. Колегіальності – органи місцевого самоврядування та їхні виконавчі 

структури мають обговорювати питання, приймати рішення, що належать до 

їхньої компетенції, колегіальне, зважаючина різні думки, погляди, позиції, права 

меншості. 

5. Поєднання місцевих і державних інтересів – при розв'язанні питань 

місцевого значення територіальною громадою чи органами та посадовими 

особами місцевого самоврядування необхідно брати до уваги як місцеві, так і 

загальнодержавні інтереси. 

6. Виборності – вибори органів і головних посадових осіб місцевого 

самоврядування є вільними та відбуваються на основі загального, рівного й 

прямого виборчого права таємним голосуванням. 

7. Правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності в 

межах повноважень, визначених законом – базовий принцип для 

функціонування всіх складових елементів суб'єктівсистеми місцевого 

самоврядування, адже відсутність влади самостійності може призвести до його 

фіктивності та нереальності. 

8. Підзвітності та відповідальності перед територіальними громадами їхніх 

органів і посадових осіб – органи та посадові особи місцевого самоврядування 

повинні періодично звітувати перед територіальною громадою про свою 
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діяльність. Зокрема, сільський, селищний, міський голова звітує про свою роботу 

перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами не рідше, 

ніж один раз на рік. 

9. Державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування -держава з 

метою розвитку демократичних засад організації суспільства, підвищення 

ефективності управління, залучення населення до вирішення питань місцевого 

та державного значення організаційними, правовими, матеріально-фінансовими 

засобами сприяє становленню й розвитку місцевого самоврядування, створюючи 

відповідні гарантії для такої політики. 

10. Судового захисту прав місцевого самоврядування – органи та посадові 

особи місцевого самоврядування мають право звертатися до суду щодо визнання 

незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, інших органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ і організацій, котрі обмежують права 

територіальних громад, повноваження органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування. Для дієвості реалізації цього права в Україні створюється 

система адміністративних судів. 

Перша група принципів визначає загальні засади організації одночасно 

двох форм публічної влади в Україні – державної влади і місцевого 

самоврядування. Вони отримали закріплення в І розділі Конституції України як 

засади конституційного ладу і деякі з них відтворені в Законі України «Про 

місцеве самоврядування в Україні».  

Другу групу становлять принципи, що характеризують організацію та 

функціонування місцевого самоврядування як самостійної форми публічної 

влади. Ці принципи закріплені в Конституції України та в Законі України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» відповідно до положень Європейської хартії 

місцевого самоврядування. Їх, в свою чергу, також можна поділити на дві групи 

– основні та спеціальні принципи (рис. 2.3) [4, с. 164].  
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Рис. 2.3 Принципи діяльності органів місцевого самоврядування 

Джерело: розроблено за [4] 
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Поєднання місцевих і державних інтересів. Цей принцип означає, що під 

час вирішення питань місцевого значення територіальної громадою або 

органами та посадовими особами місцевого самоврядування мають враховувати 

як місцеві, так і загальнодержавні інтереси; 

Гуманізму і соціальної справедливості. Сутністю гуманізму є такі 

соціальні цінності як свобода, рівність, справедливість. Соціальна 

справедливість виявляється у тому, що Україна проголошена соціальною 

державою, де людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 

безпека визначають найвищою соціальною цінністю; 

Гласності. Посадові особи мають своєчасно надавати об’єктивну, 

достовірну інформацію про діяльність громадянам, публікувати і доводити до 

відома громадян прийняті рішення. 

Пріоритету прав та свобод людини і громадянина. Цей принцип зобов’язує 

посадових осіб органів місцевого самоврядування визнавати, дотримуватися та 

захищати права і свободи громадянина; 

Рівних можливостей доступу громадян до служби в органах місцевого 

самоврядування з урахуванням їх ділових якостей та професійної підготовки; 

Професіоналізму, компетентності, ініціативності, чесності, відданості 

справі; 

Підконтрольності, підзвітності, персональної відповідальності за 

порушення дисципліни і неналежне виконання службових обов’язків, що дає 

можливість зміцнити дисципліну, сформувати почуття особистої 

відповідальності посадових осіб місцевого самоврядування за виконання 

наданих їм повноважень; 

Дотримання прав місцевого самоврядування. Цей принцип вказує на те, що 

тільки за відповідної організації служби в органах місцевого самоврядування, де 

органи місцевого самоврядування та посадові особи діятимуть виключно в 

межах, визначених правовими нормами, можна досягнути дотримання прав 

місцевого самоврядування; 
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Правової і соціальної захищеності посадових осіб місцевого 

самоврядування. Важливе значення щодо забезпечення соціальної захищеності 

мають також умови праці та її оплати, наявність різних пільг, які є однією з 

вагомих причин зацікавленості у збереженні місця служби, стабільності роботи, 

відсутності мотивації перейти на іншу роботу; 

Захисту інтересів відповідної територіальної громади. Втілення цього 

принципу можна розглядати з двох позицій: судового та позасудового захисту. 

Відповідно до принципу судового захисту прав місцевого самоврядування, 

органи та посадові особи місцевого самоврядування мають право звертатися до 

суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, 

інших органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які 

обмежують права територіальних громад, повноваження органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування. До позасудових форм захисту інтересів 

територіальної громади, належать: звернення посадових осіб органів місцевого 

самоврядування до відповідних компетентних органів влади, депутатські 

звернення та запити; 

Фінансового та матеріально-технічного забезпечення служби за рахунок 

місцевого бюджету. Зміст фінансової автономії місцевого самоврядування 

полягає у праві його інституцій володіти, користуватись і розпоряджатись 

власними коштами, достатніми для здійснення функцій та повноважень і є 

основою функціонування системи місцевого самоврядування;  

Самостійності кадрової політики в територіальній громаді. Цей принцип 

полягає у залученні, закріпленні та відповідному використанні на службі в 

органах місцевого самоврядування висококваліфікованих фахівців, у 

формуванні умов щодо реалізації ними свого професійного потенціалу для 

ефективного виконання посадових обов’язків і забезпечення функціонування 

системи місцевого самоврядування загалом [207, с. 41]. 
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2.2. Поняття та складові фінансово-інвестиційного забезпечення 

територіальних громад 

 

В умовах адміністративно-територіальної реформи в Україні особливої 

актуальності набувають питання, пов’язані з управлінням фінансовими 

ресурсами територіальних громад, фінансовою незалежністю органів місцевого 

самоврядування, формуванням ефективної  фінансово-інвестиційної політики 

для забезпечення збалансованого розвитку місцевих громад та територій. 

Проблемні питання, пов’язані з формуванням фінансово-інвестиційного 

забезпечення місцевого самоврядування безпосередньо впливають на 

спроможність територіальної громади, яка повинна володіти фінансовими, 

матеріальними та іншими ресурсами в обсязі, достатньому для ефективної 

реалізації завдань та функцій місцевої влади, надання соціальних послуг 

населенню на рівні, передбаченому загальнодержавними стандартами. 

Розширення повноважень органів місцевого самоврядування, наділення їх 

більшою самостійністю вимагають від останніх більшої відповідальності в сфері 

реалізації фінансово-інвестиційної політики на місцях, формування умов для 

здійснення економічної діяльності та розвитку ділової активності всіма 

суб’єктами господарювання, підтримання сприятливого інвестиційного клімату 

в регіоні. 

За таких обставин важливо визначитися з  методологічним підґрунтям 

формування та розвитку процесів фінансово-інвестиційного забезпечення 

територіальних громад: суттю поняття, його елементами, взаємозв’язками у 

системі фінансово-інвестиційного забезпечення територіальних громад, а також 

механізмами функціонування.  

Дослідження наукових джерел дозволяє зробити висновок, що як у 

вітчизняній, так і в зарубіжній літературі зустрічається переважно визначення 

терміну «фінансове забезпечення місцевого самоврядування» та окремо терміну 

«інвестиційне забезпечення місцевого самоврядування». Серед науковців, які 



128 

 

 

розглядали проблематику фінансового забезпечення місцевого самоврядування, 

варто відзначити Т. Бондарук, Г. Возняк, В. Кравченко, О. Кириленко, О.  

Матвеєва, Н. Мельничук, Л. Панасюк, В. Письменного, Л. Рябушку, В.  

Сапожнікова та ін.  

Так, Т. Бондарук під фінансовим забезпеченням місцевого 

самоврядування розуміє сукупність різноманітних джерел і форм фінансування 

органів місцевого самоврядування, які використовуються ними для 

функціонування соціально-економічної сфери [19]. Дані фінансові ресурси 

визначають розвиток територіальної одиниці, в межах якої вони формуються. 

Заслуговує на увагу дефініція фінансового забезпечення місцевого 

самоврядування В. Сапожнікова, який визначає його як «сукупність конкретних 

фінансових норм, бюджетних методів, важелів, інструментів, за допомогою яких 

забезпечується процес локального бюджетного вибору, де головною метою є 

раціональність, оптимальне представлення волевиявлення громад та практична 

його реалізація, що відображає законність, дотримання строків, прозорість і 

контрольованість фінансових ресурсів адміністративно-територіальних 

одиниць»[222]. 

Н. Мельничук визначає фінансове забезпечення як «сукупність 

фінансових ресурсів, які зосереджуються у фондах, використовуючи які органи 

місцевого самоврядування виконують покладені на них функції» [139]. 

Л. Рябушка та Б. Мерщій виокремлюють три підходи до визначення 

категорії «фінансове забезпечення місцевого самоврядування» [219]: 

 ресурсний, який акцентує основну увагу фінансового забезпечення на сукупності 

матеріально-фінансових ресурсів у фондах місцевого самоврядування; 

 інституційний, який зосереджується на сукупності правових норм та методів для 

ефективного використання фінансових коштів; 

 процесний, який розуміє фінансове забезпечення як систему заходів мобілізації 

наявних та акумулювання нових ресурсів і їх ефективного використання. 
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На основі виділених підходів вони пропонують власне визначення, 

зокрема, під фінансовим забезпеченням місцевого самоврядування пропонують 

розуміти «сукупність інституційних засад формування, розподілу та 

ефективного використання фондів фінансових ресурсів місцевого 

самоврядування, спрямованих на реалізацію запланованих заходів з метою 

поліпшення соціально-економічного стану адміністративно-територіальних 

одиниць» [219]. 

Заслуговує на увагу визначення досліджуваного терміну як відповідність 

обсягу фінансових коштів органів місцевого самоврядування їх конституційним 

або законним повноваженням [219, с. 145–156];  

Т. Бондарук також вважає, що фінансове забезпечення – це сукупність 

фінансових ресурсів, які формуються у відповідних фондах сфери 

обслуговування органів місцевої влади, та є фундаментом розвитку 

адміністративно-територіальної одиниці [20];  

В. Письменний визначає фінансове забезпечення як «сукупність заходів 

щодо акумуляції, розподілу та використання фінансових ресурсів з метою 

створення умов, що сприяють нормальному здійсненню економічних процесів 

на відповідній території, реалізації запланованих соціальних програм, проектів, 

та запобіганню і усуненню порушень при використанні фінансових ресурсів» 

[170]. Науковець акцентує на створенні органами місцевої влади найзручніших 

умов для життєдіяльності мешканців. 

Г. Антоньєва під терміном «фінансове забезпечення територіальних 

громад» розуміє «систему фінансування органами місцевого самоврядування 

завдань у процесі розподілу функцій і сфер відповідальності між центральними 

органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування» [7].  

Заслуговує на увагу дефініція, яка трактує фінансове забезпечення як 

послідовність економічних відносин з метою забезпечення потреб території, яка 

передбачає залучення і цільове використання коштів економічних агентів, а 
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також організаційно-управлінські принципи, методи і форми впливу цих 

ресурсів на розвиток місцевого самоврядування» [294]. 

Щодо питання складових фінансового забезпечення місцевого 

самоврядування, то С. Кравченко  та С. Марковський  називають дві підсистеми 

[125]: 

 функціональну підсистему, яка передбачає основну діяльність, яка 

полягає в акумуляції, розподілі фінансових ресурсів; 

 управлінську підсистему як діяльність, яка забезпечує належну 

ефективність та результативність фінансового забезпечення. 

В науковій літературі зустрічається також поняття складових місцевих 

фінансів як системи, запропоноване В. Кравченко. Науковець констатує, що 

місцеві фінанси складаються з доходів, способів формування доходів, інститутів 

системи, суб’єктів та об’єктів системи та відносин між ними [124]. 

І. Галько визначає такі елементи фінансового забезпечення розвитку 

територіальної громади [52]:  

 джерела фінансового забезпечення (бюджетні ресурси різних рівнів, 

інвестиційні ресурси, міжнародна допомога тощо); 

 методи забезпечення (самозабезпечення, податки та збори, кредитні 

ресурси); 

  інструменти (трансферти, місцеві позики, податки та збори); 

  важелі (штрафи, пільги тощо); 

 нормативно правове-забезпечення. 

Л. Сухарська при визначенні елементів системи фінансового 

забезпечення територіальних громад виокремлює такі складові, як [271]: 

 мета системи (забезпечення соціально-економічного розвитку на 

відповідній території, підвищення самодостатності й задоволення законних 

потреб та інтересів її мешканців, а також бізнесу),  

 принципи,  
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 об’єкти (соціальна сфера, інфраструктура,сфера охорони довкілля 

тощо);  

 суб’єкти та їх функції (Верховна Рада України; центральні і місцеві 

органи виконавчої влади; органи місцевого самоврядування; суб’єкти 

господарювання; громадські об'єднання; міжнародні організації; фізичні особи),  

 нормативно-правове та інше забезпечення,  

 інструменти та механізми (доходи та видатки, податки та збори, 

трансферти, субсидії, дотації, пільги, державні компенсації, кредитні продукти, 

страхові платежі тощо),  

 джерела фінансування (центральні та місцеві органи влади, суб’єкти 

підприємництва, міжнародні організації, фізичні особи). 

Щодо поняття інвестиційного забезпечення територіальних громад, то 

вбачаємо його пов’язаність з поняттям їх ресурсного потенціалу.  

Під «ресурсом» розуміють наявні елементи системи, на основі яких вона 

функціонує та розвивається та які в умовах конкретної ситуації доцільні для 

застосування як засоби досягнення цілей; як правило, ресурси поділяють на 

економічні, владні, соціальні та об’єктні [220, с. 85-86].  

Що стосується змісту ресурсного потенціалу, то в науковій літературі 

можна частіше зустріти його дослідження відносно територіальної громади. 

Однак, як стверджує О. Ольшанський, ресурсне забезпечення віддзеркалює 

форми і процедури діяльності органів місцевого самоврядування щодо 

функціонування та розвитку територій: потреби людей практично безмежні, а 

ресурси для їх задоволення є відносно обмеженими, тому громада не в змозі 

повною мірою задовольнити власні потреби; саме органи управління повинні 

впливати на ступінь відповідності потреб і ресурсів, намагатися підвищення 

рівня задоволення потреб за існуючих ресурсів [162, с. 221]. Таким чином, 

дослідження ресурсного потенціалу з погляду місцевого самоврядування 
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акцентує на функціональності відповідних структур, коли громада є вже 

«індикатором» ефективності управлінських рішень. 

Оскільки головною характеристикою ресурсного потенціалу є структура, 

для формулювання його змісту необхідно узагальнити підходи різних учених до 

структурування потенціалу. Зокрема, у вітчизняній літературі часто 

використовуваними є підходи поділу ресурсного потенціалу або ресурсного 

забезпечення територіального розвитку чи розвитку громади на наступні 

складові: 

- майновий, природно-ресурсний, виробничо-технічний, демографічний, 

фінансовий, науково-технічний, інтелектуальний, інформаційний, 

інвестиційний, інноваційний тощо потенціали, а також територія з певним типом 

її інфраструктури – підхід до визначення складових ресурсного потенціалу 

територіальної громади [9, с. 198]; 

- фінансово-економічний (фінансовий – бюджетно-податковий, 

інвестиційний, потенціал реального сектору економіки, потенціал фінансово-

кредитних установ, потенціал домогосподарств; економічний – виробничий, 

природно-ресурсний, підприємницький, організаційно-управлінський, 

інфраструктурний, інноваційний, науково-інформаційний) і людський 

(соціальний, демографічний, інтелектуально-трудовий, освітній, соціально-

інфраструктурний, соціально-політичний, культурний) – підхід до визначення 

складових ендогенного потенціалу територіальних громад [15, с. 271]; 

- природні (у тому числі рекреаційні), людські (у тому числі інтелектуальні), 

матеріально-технічні (у тому числі інноваційні), фінансові (у тому числі 

інвестиційні), інформаційні (у тому числі віртуальні), нематеріальні (у тому 

числі компетентнісні) ресурси місцевого самоврядування – підхід до визначення 

складових ресурсної платформи (забезпечення) територіальної громади [162, 

с. 221]. 

На наш погляд, при визначенні складових ресурсного потенціалу місцевого 

самоврядування не потрібно керуватись підходами з їх роздрібненням. Це мають 
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бути складові, які розподіляють окремі сфери формування, використання і 

розвитку потенціалу, а відтак – і сфери управління ними. Також визначені 

складові повинні надавати змогу розподіляти зовнішні і внутрішні умови 

(джерела) їх формування. Для прикладу, в одному з посібників із децентралізації 

зазначено, що ресурсний потенціал об’єднаної територіальної громади 

характеризується наявними ресурсами, основними з яких виступають 

територіальні (просторові), земельні та фінансові ресурси [213, с. 7].  

Загалом, матеріальною і фінансовою основою місцевого самоврядування є 

рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, 

природні ресурси, що є у комунальній власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що 

перебувають в управлінні районних й обласних рад [12, с. 9]. Цими аргументами 

слід керуватись при визначенні складових ресурсного потенціалу місцевого 

самоврядування. 

З огляду на сказане, вважаємо, що ресурсний потенціал місцевого 

самоврядування є сукупністю внутрішніх та зовнішніх можливостей розвитку 

територіальної громади природно-кліматичного, фінансового, економіко-

виробничого, соціально-інфраструктурного, управлінського, людського й 

туристично-рекреаційного характеру, які є наявними або можуть бути 

мобілізованими чи відтвореними у майбутньому та дозволяють забезпечувати 

соціально-економічний і людський розвиток громади з максимальним 

задоволенням її потреб (рис. 2.4). 
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Рис. 2.4 Ресурсний потенціал місцевого самоврядування: сутність, 
структура, можливості використання 

Джерело: власна розробка 

Важливим моментом у дефініції ресурсного потенціалу є можливість його 

мобілізації чи відтворення у майбутньому – внаслідок підвищення ефективності 

його використання. У цьому розкривається сутність поняття потенціалу, який 

концентрує в собі три рівні зв’язків, їх складових і відносин [182, с. 81]:  

– створені ресурси, їх зв’язки і властивості, які були накопичені в результаті 

становлення і плину процесів життєдіяльності в системах – у цьому аспекті 

потенціал розвитку територій ідентифікується з їх безпосередніми ресурсами;  
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– невикористані можливості існуючих ресурсів територій, які засвідчують 

реальні резерви розвитку потенціалу на час його оцінювання;  

– можливість цілеспрямованої на майбутній розвиток діяльності систем, які 

розглядаються як потенції підвищення обсягів і якості потенціалу в 

майбутньому. 

Реформа децентралізації надає можливість органам місцевого 

самоврядування обирати стратегію використання ресурсного потенціалу – 

орієнтуватись на внутрішні ресурсні можливості чи залишатись залежними від 

зовнішніх ресурсних залучень, особливо в частині формування фінансового 

потенціалу. Власне концепція спроможності в рамках реформи децентралізації в 

Україні спонукає громади та їх органи місцевого самоврядування до первинної 

орієнтації на внутрішні ресурсні можливості. Тому розуміння власного 

ресурсного потенціалу в розподілі на природно-кліматичну, фінансову, 

економіко-виробничу, соціально-інфраструктурну, управлінську, людську й 

туристично-рекреаційну складові дозволяє оцінити стан формування ресурсів, 

можливості їх мобілізації, відтворення чи нагромадження згідно з цілями 

розвитку громади.  

Первинна орієнтація на внутрішній ресурсний потенціал місцевого 

самоврядування підкреслює його розуміння власних ресурсів, але й водночас не 

відкидає можливості залучення зовнішніх ресурсів. Особливо це стосується 

інвестиційних цілей, якщо залучення фінансів зовнішнього (національного чи 

іноземного) інвестора не суперечить цілям розвитку громади. 

Важливою умовою ефективного використання ресурсного потенціалу 

місцевого самоврядування є забезпечення соціально-економічного і людського 

розвитку громади з максимальним задоволенням її потреб. Власне сучасною 

ідеологією концепції людського розвитку є людиноцентрична ідея щодо 

дотримання її прав і свобод. Відповідно задоволення потреб є індикатором таких 

можливостей. Що стосується соціально-економічного розвитку громади, то 

основою суспільноєднавчої ідеології все одно залишаються матеріально-



136 

 

 

економічні інтереси. Належні умови добробуту дозволяють формувати цілі 

вищого (нематеріального) порядку. Тому соціально-економічний розвиток 

громади засвідчує, що ресурсний потенціал місцевого самоврядування за 

обраним стратегічним напрямом є вірним та обґрунтованим.  

Оскільки різні територіальні громади мають відмінні ресурсні можливості, 

то й органи місцевого самоврядування можуть бути обмеженими в короткому 

часі в управлінських рішеннях щодо їх використання й переходу до стратегії А 

(див. рис. 4.8). Однак успішна громада має прагнути до забезпечення власної 

спроможності та виявляти свої конкурентні переваги за різними складовими 

внутрішнього ресурсного потенціалу. 

Основою внутрішнього ресурсного потенціалу є природно-кліматична 

складова. Кліматичні умови для різних територій України є більш-менш 

однаковими. Разом з тим, у силу рельєфних особливостей чи географічного 

розташування мають місце певні відмінності. Це прямо впливає на природні 

умови та умови проживання і розселення населення та може відігравати значну 

роль у формуванні інших складових внутрішнього ресурсного потенціалу – 

інфраструктурної, економіко-виробничої, туристично-рекреаційної. 

Більш помітним є вплив природних умов на розвиток території. Однак 

поточні процеси децентралізації поки залишають за державою право 

розпоряджатись природними багатствами українського народу. Наразі органи 

місцевого самоврядування не володіють достатніми повноваженнями в сфері 

використання власного природно-ресурсного потенціалу, щоправда мають 

можливості визначати ставки земельного податку та орендної плати за землю, з 

2018 року здійснювати оподаткування земельним податком земель 

лісогосподарського призначення та отримувати частину надходжень (у 2018 

року після громадської реакції – 37 %) відрахувань до бюджетів міст обласного 

значення та об’єднаних територіальних громад від рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування; також об’єднані територіальні громади мають 
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можливість отримувати землі сільськогосподарського призначення поза межами 

населених пунктів у комунальну власність на підставі розпорядження уряду [175, 

с. 7]. 

Економіко-виробничий потенціал місцевого самоврядування залежить від 

традицій господарювання на відповідній території та, як наслідок, наявності 

відповідних інфраструктурних об’єктів, частина з яких може бути комунальної 

власності. Органи місцевого самоврядування часто володіють недіючими 

інфраструктурними об’єктами, які залишились у спадок з радянської 

промисловості та сільського господарства (закинуті ферми). Перелік таких 

об’єктів слід інвентаризувати та шукати шляхи для їх реанімації. У випадку 

недоцільності їх відбудови необхідно оцінювати вартість земельної ділянки, на 

якій вони перебувають, та шукати інші шляхи її ефективного використання. 

Сильний вплив на внутрішній ресурсний потенціалу місцевого 

самоврядування чинить соціально-інфраструктурна складова. Її формування 

залежить від демографічних та соціально-економічних передумов. З іншого 

боку, зміна внутрішнього соціально-інфраструктурного потенціалу 

(відтворення, розвиток) у першу чергу визначає ефективність управлінської 

діяльності органів місцевого самоврядування. Реформа децентралізації надала 

широкі можливості громадам у розбудові соціальної інфраструктури. Виникла 

навіть проблема надмірного інтересу органів місцевого самоврядування до 

реалізації проектів соціально-інфраструктурного, а не розвиткового характеру. 

Це обумовлено тривалим занепадом соціальної інфраструктури на місцях, 

особливо в сільських поселеннях, а також вагомим її впливом на можливості 

підвищення ефективності використання і розвитку інших складових 

внутрішнього ресурсного потенціалу громади (особливо економіко-виробничого 

в плані підвищення інвестиційної привабливості, туристично-рекреаційного в 

плані підвищення туристичної привабливості і людського в плані протидії 

міграційним втратам населення).  
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Управлінський потенціал місцевого самоврядування має безпосередній 

вплив на ефективізацію використання внутрішніх ресурсних можливостей 

громади. Від активності та фаховості представницьких і виборних органів 

місцевого самоврядування та окремих посадових осіб (особливо голів і старост), 

інших форм місцевого самоврядування (зборів, референдумів) напряму залежить 

відстоювання інтересів громади, у тому числі в частині використання 

внутрішнього ресурсного потенціалу.  

Управлінський потенціал місцевого самоврядування частково залежить від 

зовнішнього середовища. Власне забезпечення професійної компетентності 

державних службовців, посадових осіб органів місцевого самоврядування та 

депутатів місцевих рад залишається одним з пріоритетних напрямків 

модернізації державної служби в Україні шляхом реформування системи 

підвищення кваліфікації та створення умов для їх безперервного професійного 

навчання впродовж проходження служби чи здійснення відповідних 

повноважень [286, с. 23]. Хоча держава зберігає за собою повноваження 

підготовки фахівців, органи місцевого самоврядування можуть брати участь у 

формуванні державного замовлення на навчання та залучати кадри до різних 

форм підвищення кваліфікації, а тому числі шляхом участі в проектах 

міжмуніципального, міжрегіонального і міждержавного співробітництва.  

В умовах реформи децентралізації в Україні проводяться численні навчальні 

заходи на базі обласних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

державних підприємств, установ і організацій. Для представників органів місцевого 

самоврядування об’єднаних територіальних громад застосовуються додаткові 

стимули щодо участі в тренінгах, семінарах і т. д. щодо нових методів управлінської 

діяльності в умовах децентралізації влади, особливо в частині стратегічного 

планування розвитку громади, бюджетоутворюючих процесів, стимулювання 

зайнятості та залучення інвестицій. 
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Управлінський потенціал місцевого самоврядування тісно корелює з 

внутрішнім людським потенціалом. Як правило, більш чисельні громади 

відзначаються кращою статево-віковою структурою населення, можливістю 

залучення молодих і креативних кадрів в апарат органів місцевого 

самоврядування. Для вітчизняних громад актуальною проблемою людського 

потенціалу є міграційні втрати, хоча для частини з них актуалізується питання 

інтеграції іноземців та внутрішньо переміщених осіб. Такі обставини 

обумовлюють реалізацію специфічних управлінських заходів у рамках 

використання людського потенціалу громади. Органи місцевого самоврядування 

не володіють достатніми повноваженнями для його відтворення, це прерогатива 

державної демографічної політики і стратегії. Разом з тим, вони повинні 

розробляти довгострокову стратегію соціально-економічного розвитку, 

передбачаючи можливості людського розвитку з акцентом на сфери 

підприємництва та зайнятості [230].  

Функціональний підхід до розгляду питання щодо потенціалу розвитку 

територіальних громад цілком виправдано дозволяє вести мову і про їх  

інвестиційний потенціал. У нашому розумінні він трактується як  сукупність 

чинників та можливостей (природно-ресурсних, соціальних, фінансово-

економічних, інституційно-управлінських тощо), які є об’єктом управління з боку 

органів влади територіальної громади, спрямованого на залучення й використання  

інвестиційних ресурсів для вирішення проблем місцевого  розвитку [86]. 

У такому контексті фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку 

територіальних громад визначаємо як можливе на конкретний часовий момент 

використання інвестиційного потенціалу у частині його фінансово-інвестиційної 

складової. При цьому варто наголосити, що «інвестиційний  потенціал 

місцевого  самоврядування  перебуває в безпосередньому взаємозв’язку зі 

зміцненням матеріально-технічної бази територіальних громад, створенням 

матеріальних передумов місцевого самоврядування, при цьому в питаннях 

фінансового забезпечення місцевого самоврядування потрібно орієнтуватися 
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насамперед не на надання територіальним громадам фінансової допомоги, а на 

створення їх власної фінансово-економічної бази, достатньої для реалізації 

місцевими органами влади своїх функцій, обумовлених публічно-правовою 

сутністю місцевого самоврядування, типом своєї діяльності, вирішуваних ними 

завдань» [240]. 

Вирішення фінансово-інвестиційних завдань слід також розглядати як 

важливий напрям інвестиційної політики територіальних громад, розроблення та 

успішне провадження якої є запорукою конкурентоспроможної   життєдіяльності 

громад, їх розвитку. 

На основі аналізу наведених підходів щодо визначення суті термінів 

«фінансове забезпечення» та «інвестиційний потенціал» в контексті особливостей 

діяльності органів місцевого самоврядування, наведемо власне трактування 

дефініції поняття «фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку територіальних 

громад» як сукупність можливостей та заходів щодо залучення й використання 

фінансових ресурсів для реалізації інвестиційних потреб територіальних громад, 

зумовлених повноваженнями їх органів управління та запитами мешканців громад 

щодо формуванням повноцінного життєвого середовища. 

Зважаючи на здійснений науковий аналіз зазначимо, що фінансово-

інвестиційне забезпечення розвитку територіальних громад слід розглядати як 

комплексну систему із притаманною їй сукупністю пов’язаних і взаємодіючих 

один з одним елементів (рис. 2.5).  

В основі функціонування системи фінансово-інвестиційного 

забезпечення розвитку територіальних громад розглядаються суб’єкти фінансово-

інвестиційних відносин різних рівнів управління і сфер відповідальності та 

впливу.  

Вони, зокрема, здатні впливати на систему, в тому числі через управління 

нею, при цьому керуються різного роду чинниками економічного, політичного та 

соціального характеру.  
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Перед органами місцевого самоврядування, крім ефективного управління 

наявними ресурсами, стоїть також завдання реалізації фінансово-інвестиційної 

політики для збалансованого розвитку своїх територій. Відтак, основними 

завданнями, які стоять перед органами місцевого самоврядування в контексті 

реалізації фінансово-інвестиційної політики є наступні:  

 пошук та впровадження оптимальної моделі формування, 

акумулювання і перерозподілу фінансових ресурсів з метою активізації розвитку 

муніципального сектору економіки, інженерної, комунальної, соціальної, 

екологогічної інфраструктури територіальної громади; 

 формування та реалізація програмно-цільових підходів до розвитку 

громад із чітко визначеними стратегічними цілями та завданнями щодо 

використання місцевих фінансових ресурсів для вирішення соціально-економічних 

проблем територій – об’єктів їх управління, з урахуванням потреб та інтересів 

місцевих мешканців, зокрема, регіональних програм розвитку, концепції розвитку 

громади на короткостроковий та довгостроковий період тощо; 

 формування сприятливого інвестиційного клімату шляхом 

ухвалення довгострокових інвестиційних проєктів, допомога в налагодженні 

контактів між інвесторами та місцевим бізнесом, налагодження інформування 

потенційних інвесторів про інвестиційні можливості території, яка є об’єктом 

управління органів місцевого самоврядування; 
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Рис. 2.5 Складові системи фінансово-інвестиційного забезпечення 
територіальних громад 

Джерело: власна розробка 

Система фінансово-інвестиційного забезпечення територіальних громад 

Мета: залучення, організація та контроль використання фінансових ресурсів для  реалізації інвестиційних потреб 
територіальних громад 
Завдання: 

 структурування інвестиційних потреб територіальних громад, розроблення інвестиційної політики та планів й 
проектів з її реалізації; 

 мобілізація внутрішніх та залучення зовнішніх фінансово-інвестиційних  ресурсів;  
 організація процесів реалізації інвестиційних планів та проектів;  
 моніторинг та контроль й оцінювання ефективності реалізації інвестиційних планів та проектів. 

Нормативно-правове поле діяльності органів місцевого самоврядування: 
 Конституція України 
 законодавство України 
 інші нормативно-правові акти центральних органів влади  
 рішення органів місцевого самоврядування  
 рішення органів управління територіальних громад 

Механізми фінансування інвестиційної діяльності органів управління територіальних громад: 
Бюджетні  : 
 формування та використання місцевого бюджету 
 використання субвенцій та трансфертів з Державного бюджету 
 залучення й використання коштів Державного фонду регіонального розвитку 
 залучення й використання коштів Державного бюджету в межах окремих цільових програм  
Кредитні : 
 ЄБРР 
 залучення банківських кредитів 
 випуск  облігацій внутрішньої місцевої позики 
 інші види місцевих запозичень 

      Технічна допомога та секторальна підтримка ЄС, інших міжнародних донорів та фінансових організацій 
 участь у програмах міжнародної технічної допомоги 
 участь у програмах бюджетної підтримки ЄС 
 співпраця з міжнародними фінансовими організаціями, донорами  
Грантові: 
 для  малого і середнього бізнесу в громадах : 
 ЄС у цілому і посольств США, Канади, Словаччини, Швеції, Словенії, Польщі, Данії, Німеччини, 

Естонії, зокрема: 
 Екологія і енергозбереження : 
 посольств Франції, Швейцарії,  
 стартапи і інновації - Український Фонд стартапів 
 програми USAID,  DOBRE, U-LEAD, SIDA, GIZ, Відродження 

      Публічно-приватне партнерство й співпраця з інвесторами: 
 використання інструменів дольової участі  юридичних осіб 
 договори про співпрацю та партнерство з суб’єктами господарювання 
 створення індустріальних парків, територій зі спеціальним режимом інвестиційної діяльності 
 

Управління фінансово-інвестиційною діяльністю територіальних громад : 
 організаційна структура управління 
 модель та форми управління 
 кадрове забезпечення 
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 пошук додаткових джерел власних доходів,  на формування 

яких органи місцевого самоврядування мають змогу впливати своїми 

діями та рішеннями; 

  здійснення періодичних оцінок фінансово-інвестиційної діяльності 

органів місцевого самоврядування, виявлення втрат та помилок, що призвели до 

неефективного витрачання ресурсів місцевих бюджетів чи їх збитку, а також 

пошук шляхів їх уникнення в майбутньому. 

Безумовно, що для ефективної реалізації фінансово-інвестиційної 

політики в регіоні органи місцевого самоврядування повинні мати у своєму 

розпорядженні необхідні фінансові та матеріальні ресурси у достатній кількості. 

Це є основним принципом та необхідною умовою для здійснення функції 

місцевого самоврядування. Проте на сучасному етапі реалізації процесу 

децентралізації у більшості органи місцевого самоврядування відчувають 

значний дефіцит необхідних матеріальних і фінансових ресурсів для виконання 

своїх повноважень. Проблемні питання фінансового забезпечення діяльності 

органів місцевого самоврядування вказують на недосконалість старої системи 

адміністративно-територіального управління, неефективність розподілу 

повноважень між центральними та місцевими органами виконавчої влади. 

Відтак, реалізація адміністративно-територіальної реформи на засадах  

фінансової децентралізації в Україні може стати вагомим чинником подолання 

численних проблем місцевих бюджетів, що спонукатиме також до пошуку нових 

шляхів зміцнення власних доходів бюджетів територіальних громад. Крім цього, 

реалізація адміністративно-територіальної реформи в Україні сприятиме 

побудові ефективної системи публічного управління відповідно до вимог 

Європейської Хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Верховною 

Радою України у 1997 р.  

Хартія обумовлює необхідність існування органів місцевого 

самоврядування, які володіють реальною владою та забезпечують ефективне й 
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одночасно наближене до громадянина управління. Здійснення державних 

повноважень, як правило, має покладатися переважно на органи влади, найбільш 

близькі до громадян, а надання будь-яких з цих повноважень повинно 

відбуватися з урахуванням обсягу та природи поставленого завдання, а також 

вимог ефективності й економії [27]. У процесі планування та прийняття будь-

яких рішень безпосередньо щодо органів місцевого самоврядування необхідно 

консультуватися з цими органами завчасно та у відповідній формі (стаття 4, 

пункт 6 хартії). 

Адміністративний контроль за діяльністю органів місцевого 

самоврядування повинен здійснюватися таким чином, щоб рівень втручання 

контролюючого органу відповідав значенню інтересів, які це втручання 

передбачає захищати (ст. 8, п. 3 хартії) [113].  

До основних положень Європейської хартії місцевого самоврядування, 

які стосуються ресурсного забезпечення діяльності місцевої влади, віднесено 

наступні [52]:  

– місцева влада має право на свої власні фінансові ресурси;  

– обсяг фінансових ресурсів повинен відповідати функціям, які виконує 

місцева влада;  

– місцева влада має право вільно розпоряджатися власними фінансовими 

ресурсами;  

– частина фінансових ресурсів повинна формуватися за рахунок місцевих 

податків і зборів;  

– розміри місцевих податків і зборів органи місцевої влади мають 

повноваження встановлювати в межах закону;  

– порядок формування фінансових ресурсів повинен бути гнучким і 

забезпечувати відповідність наявних ресурсів зростанню вартості виконання 

завдань місцевої влади;  
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– захист слабкої (у розумінні фінансової забезпеченості) місцевої влади 

проводиться за допомогою процедур усунення фінансових диспропорцій 

(фінансового вирівнювання);  

– перевага у виборі форм фінансової допомоги надається дотаціям, які не 

призначаються для фінансування конкретних проектів і не обмежують свободу 

місцевої влади.  

Таким чином, залучення коштів, достатніх для фінансування власних 

повноважень місцевої влади, є важливою передумовою її ефективного 

функціонування. Відсутність адекватної дохідної бази для фінансування органів 

місцевого самоврядування породжує небажання останніх брати на себе 

додаткові функції з надання публічних послуг. У пояснювальному коментарі до 

Хартії вказується, що здійснення політичного вибору між послугами, що 

надаються, і витратами на них, які сплачує місцевий платник податків, є 

найголовнішим обов’язком місцевих виборних представників [113]. 

В Україні складовими місцевих фінансів є фінанси територіальної громади 

(комунальні фінанси), фінанси Автономної Республіки Крим, фінанси області, 

фінанси міст Києва і Севастополя, фінанси міста, району, району в місті, села, 

селища. 

Відповідно до ч. 2 ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» за рішенням зборів громадян за місцем їх проживання можуть 

запроваджуватися також місцеві збори на засадах добровільного самооподат-

кування, яке є формою залучення коштів населення для фінансування разових 

цільових заходів соціально-побутового характеру відповідної території. 

Прийняття Бюджетного кодексу України, котрий визначає нову систему 

міжбюджетних відносин на основі подальшої децентралізації функцій і 

повноважень між різними рівнями органів влади та наближення суспільних 

послуг до місця їх безпосереднього споживання, посилення ролі місцевого 

самоврядування через запровадження прозорої та стабільної системи 

взаємовідносин між державним та місцевими бюджетами дозволить залучити 
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активність територіальних громад до наповнення бюджетів, і в першу чергу на 

видатки, що не враховуються при визначені міжбюджетних трансфертів. 

З прийняттям Бюджетного кодексу знайшло своє відображення одне з 

концептуальних положень місцевого самоврядування - закріплення джерел дохо-

дів за власними повноваженнями органів місцевого самоврядування. 

Місцеві фінанси є однією з базисних складових інвестиційного потенціалу 

й інвестиційного забезпечення територіальних громад. 

Ефективність функціонування системи фінансово-інвестиційного 

забезпечення територіальних громад у значній мірі залежить від суб’єктів 

відповідних фінансово-інвестиційних відносин. Вони, зокрема, здатні впливати 

на систему в тому числі через управління нею, при цьому керуються різного роду 

чинниками, а саме економічного, політичного та соціального характеру. До 

основних груп суб’єктів системи фінансово-інвестиційного забезпечення 

місцевого самоврядування на рівні територіальних громад відносяться:  

 органи місцевого самоврядування; 

 суб’єкти господарювання, які діють на території громад; 

 громадські організації та об’єднання; 

 банківсько-кредитні установи; 

 вітчизняні та міжнародні донорські організації; 

 фізичні особи та домогосподарства; 

 інші суб’єкти. 

Реалізація основних функцій органів управління територіальних громад  

у фінансово-інвестиційній сфері здійснюється через систему  заходів, 

спрямованих на формування та ефективне використання фінансових ресурсів, 

необхідних для задоволення потреб територіальних громад, віднесених до їхньої 

юрисдикції. Насамперед ці заходи спрямовані на розширення дохідної частини 

місцевих бюджетів, забезпечення якісного та вчасного фінансування необхідних 
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соціальних послуг, координації фінансових відносин щодо розвитку 

територіальних громад та підвищення добробуту місцевих мешканців. 

 

В умовах підміни виконавчих органів місцевого самоврядування 

місцевими державними адміністраціями, Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації» визначав їх повноваження  у галузі бюджету та фінансів а також 

на регулювання ними інвестиційної діяльності в регіоні та підтримки 

підприємництва. Зокрема, у пункті 5 статті 18 Закону вказано, що місцева 

державна адміністрація в спільних інтересах територіальних громад об’єднує на 

договірній основі бюджетні кошти з коштами підприємств, установ, організацій 

та населення для будівництва, розширення, реконструкції, ремонту та утримання 

виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, водо-, газо-, 

енергозабезпечення, шляхів, зв’язку, служб з обслуговування населення, 

закладів охорони здоров’я, торгівлі, освіти, культури, соціального забезпечення, 

житлово-комунальних об’єктів, у тому числі їх придбання для задоволення 

потреб населення, та фінансує здійснення цих заходів [197]. 

Такий підхід слід передбачити і при законодавчому врегулюванні 

повноважень органів місцевого самоврядування, які передаватимуться від 

райдержадміністрацій до територіальних громад. Щодо суб’єктів 

господарювання, які діють на території громад, то вони, зазвичай, володіють 

більшими фінансовими ресурсами ніж органи управління громадами, і, до того 

ж, безпосередньо не підпорядковуються органам місцевого самоврядування. 

Відносини останніх з підприємствами, установами і організаціями, що не 

перебувають у комунальній власності відповідних територіальних громад, 

здебільшого будуються на податковій і договірній основі [291, c. 54–55]. 

Вітчизняні та міжнародні донорські організації є важливими дієвими 

особами в життєдіяльності територіальної громади, оскільки вони активізують 

та інтегрують громадян навколо різних проблемних питань [271]. Вони також 

виконують стимулюючу функцію у системі фінансово-інвестиційного 
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забезпечення органів місцевого самоврядування відносно останніх щодо 

вирішення необхідних фінансових проблем. 

Громадські організації та об’єднання у підсистемі суб’єктів фінансово-

інвестиційних відносин надають технічну, організаційну і фінансову допомогу, 

а також мають відповідний досвід, знання та навички, необхідні для 

прогресуючого розвитку територіальної громади [86]. 

Податкові надходження від фізичних осіб та домогосподарств формують 

найбільшу частку фінансових ресурсів місцевих бюджетів. Основне 

призначенням фінансових ресурсів цієї сфери є формування дохідної частини 

загальносімейних бюджетів (бюджетів окремих громадян) і використання цих 

доходів на цілі поточного споживання й заощадження. У свою чергу, суспільні 

заощадження – це та частина доходу сімейних господарств, що не йде на купівлю 

товарів і послуг, а також на сплату податків. При цьому кошти, призначені для 

заощадження, можуть бути інвестовані громадянами в різні види дохідних 

фінансових інструментів тим самим забезпечуючи циркулярність розвитку 

системи фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування. 

Відтак, фізичні особи та домогосподарства відповідної територіальної 

громади акумулюють фінансові ресурси на розвиток різного типу об’єктів, 

зокрема [272]: 

– соціальної сфери (освіта, охорона здоров’я, соціальний захист 

населення, культура та мистецтво, фізична культура і спорт, житлово-

комунальне господарство й побутове обслуговування населення);  

– транспортної інфраструктури;  

– інженерно-технічної інфраструктури;  

– інфраструктури підтримки підприємництва;  

– охорони навколишнього природного середовища тощо. 

Сфера нормативно-правового поля діяльності органів місцевого 

самоврядування, яка є ще одним важливим елементом системи фінансово-

інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування, відіграє важливу роль 
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як чинник реалізації інвестиційного потенціалу громад. Основою цієї сфери є 

законодавчі та нормативно-правові документи, зокрема Конституція України, 

Європейська хартія місцевого самоврядування, закони України, постанови 

Верховної Ради України, укази Президента України, постанови та 

розпорядження Кабінету Міністрів України, кодекси України (Господарський, 

Бюджетний, Податковий, Цивільний, Кримінальний, Земельний), накази 

міністерств, рішення міських, сільських і селищних рад тощо.  

Враховуючи роль зовнішньої допомоги у проведенні адміністративно-

територіальної реформи та реалізації її завдань, про що, зокрема, свідчить вище 

проведений аналіз досвіду пострадянських країн, вкрай важливо забезпечити 

дотриманні міжнародних законодавчих актів, що визначають побудову і 

функціонування системи місцевого самоврядування, до яких також приєдналась 

і Україна. До них належать «Всесвітня декларація місцевого самоврядування» - 

документ, розроблений Всесвітньою асоціацією місцевого самоврядування під 

назвою «Інтернаціональна спілка місцевих влад» і прийнято нею на 27 

Міжнародному Конгресі у вересні 1985 р. [50]. Він обґрунтовує доцільність 

заснування системи місцевого самоврядування та наголошує на тому, що місцеве 

самоврядування передовсім має бути визнане як принцип в конституції країни, 

або в основному законі про урядові структури держави (ст. 1). Ця ж ідея 

проводиться і в Європейській хартії місцевого самоврядування, згідно із ст. 2 

якої принцип місцевого самоврядування має бути визнаний у законодавстві 

країни і по можливості – в її конституції [104]. 

Без сумніву розвиток територіальних громад тісно пов’язаний з їх 

матеріально-фінансовою базою. Відтак черговими вагомими ланками у системі 

фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування є 

матеріально-фінансові ресурси у їх розпорядженні, а також ресурси та 

можливості територій, віднесених до юрисдикції відповідних органів місцевого 

самоврядування. 
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 Стаття 142 Конституції України закріплює, що матеріальною і 

фінансовою основою місцевого самоврядування є рухоме й нерухоме майно, 

доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси, що є у 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також 

об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і 

обласних рад [118]. Відтак нарощення матеріальної та фінансової бази місцевого 

самоврядування, а також зміцнення її основи стоїть пріоритетним завданням 

місцевого управління, та підвалиною якісного виконанню органами місцевого 

самоврядування їхніх функцій. 

Розгортання в Україні процесів децентралізації закладає нові підходи до 

формування як дохідної, так і видаткової частин місцевих бюджетів, створює 

міцне підґрунтя для реалізації можливостей розширення самостійності органів 

місцевої влади, стимулює вирішення важливих проблем, зокрема щодо: 

 підвищення впливу місцевих органів влади на формування місцевих 

бюджетів;  

 підвищення стимулювання нарощування доходної частини місцевих 

бюджетів;  

 створення можливостей для використання ринкових механізмів 

залучення додаткових коштів для розвитку територіальних громад. 

Така ситуація також свідчить про необхідність перегляду порядку 

фінансового вирівнювання і одним з основних принципів, який повинен бути в 

ньому закладений, є принцип підвищення стимулу для органів місцевого 

самоврядування здійснювати заходи, які б сприяли покращенню роботи 

підприємств, що функціонують на їх території, а також залученню в них 

інвестицій [126].  

Джерела і форми фінансування органів місцевого самоврядування є ще однією 

ланкою досліджуваної нами системи фінансово-інвестиційного забезпечення 

територіальних громад. Як зазначалося вище, залучення коштів, достатніх для 
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фінансування власних повноважень місцевої влади, є важливою передумовою її 

ефективного функціонування, адже відсутність об’єктивної дохідної бази для 

фінансування органів місцевого самоврядування породжує небажання останніх брати 

на себе додаткові функції з виробництва суспільних послуг.  

У якості джерел фінансування місцевого економічного розвитку слід 

розглядати ресурси всіх економічних агентів, які можуть бути спрямовані на 

забезпечення економічних потреб території, зокрема, фінансові ресурси 

місцевих та центральних органів влади, приватних суб’єктів господарювання, 

неурядових організацій, фізичних осіб, а також іноземних держав та 

міжнародних організацій. Такі джерела фінансування місцевого економічного 

розвитку можна класифікувати за різними критеріями (табл. 2.3). 

 

Таблиця 2.3 

Класифікація джерел фінансування місцевого економічного 

розвитку 

Критерії класифікації Види джерел фінансування 
місцевого економічного розвитку 

Територіальне походження • внутрішні (передбачають залучення 
ресурсів, наявних у громаді);  
• зовнішні (передбачають залучення 
ресурсів ззовні). 

Регулярність використання • регулярні (податки, орендна плата, 
лізингові платежі);  
• нерегулярні (міжнародна технічна 
допомога, гранти, кредити);  
• разові (продаж землі, приватизація 
комунального майна). 

Економічний зміст • надання коштів;  
• передача майна і майнових прав;  
• здійснення діяльності. 

Спосіб залучення • бюджетні;  
• інвестиційні;  
• кредитні;  
• грантові. 

Джерело: складено за [76]. 
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Більшість джерел фінансування місцевого економічного розвитку має 

внутрішнє походження. Деякі джерела (інвестиції, благодійна допомога) можуть 

бути водночас і внутрішніми, і зовнішніми. Досить довго для місцевих громад з-

поміж зовнішніх джерел практично були доступні хіба що трансферти з 

державного бюджету. Однак тепер місцеві органи влади дедалі частіше 

одержують доступ до інших зовнішніх джерел. Передусім йдеться про 

інвестиційну та інноваційну діяльність, впровадження державних цільових 

програм тощо. У багатьох містах, де накопичено чимало невирішених проблем, 

тільки за рахунок внутрішніх джерел фінансування їх вирішити неможливо, тому 

дедалі більше міст виходить на ринки запозичень, а також залучає інвестиції та 

інші ресурси ззовні. 

Важливою характерною ознакою будь якого джерела фінансування 

місцевого економічного розвитку є також регулярність його використання, що 

передусім пов’язане з постійністю джерела і відповідно можливістю його 

врахування при здійсненні довгострокового планування та використання в 

майбутньому. Серед усіх видів джерел фінансування місцевого економічного 

розвитку за економічним змістом на практиці найчастіше вдаються до тих, з яких 

можна одержати певні кошти, на відміну від можливості надання майна чи 

майнових прав, або ж спільну діяльність місцевих органів влади та суб’єктів 

господарювання, серед них і приватних (державно-приватне партнерство, 

інвестиційні проекти, інноваційні науково-технічні програми тощо). 

Щодо останнього критерію класифікації джерел фінансування місцевого 

економічного розвитку - способу залучення, то слід зазначити, що основною 

його відмінністю від інших є його комплексність, а саме поєднання в собі інших 

критеріїв. За цим критерієм виокремлюють такі джерела фінансування місцевого 

економічного розвитку  [76]: 
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 Бюджетні: кошти бюджетів територіальних громад та бюджетів 

вищих рівнів, що спрямовуються на фінансування потреб місцевого 

економічного розвитку і не тягнуть за собою боргових зобов’язань; можуть 

формуватись як за рахунок внутрішніх ресурсів громади, так і за рахунок 

ресурсів, залучених ззовні. Прикладами бюджетних ресурсів внутрішнього 

походження є надходження від податків та зборів, продажу та оренди об’єктів 

комунальної власності. Зовнішніми джерелами бюджетних коштів є бюджети 

вищих рівнів. Зокрема, до бюджетних надходжень зовнішнього характеру 

можуть бути віднесені цільові субвенції з державного чи обласного бюджетів, у 

т. ч. в рамках виконання державних або регіональних цільових програм, 

інвестиційних проєктів (програм), а також угоди регіонального розвитку. 

 Інвестиційні: ресурси, залучені до місцевої економіки з метою 

створення нових активів. Особливістю інвестицій як джерела фінансування 

місцевого екномічного розвитку є те, що вони спрямовуються на реалізацію 

певного проєкту безпосередньо, а не через місцевий бюджет. Інвестиційні 

джерела можуть перебувати як у приватній власності, так і повністю або 

частково знаходитись у комунальній власності.  

 Кредитні: відповідні боргові зобов’язання на умовах строковості, 

платності та поворотності; можуть залучатися як безпосередньо 

муніципалітетами (залучені кошти спрямовуються до бюджету міста та 

розподіляються в рамках його видатків), так і комунальними підприємствами 

(самостійно отримують фінансові ресурси, розпоряджаються ними, здійснюють 

обслуговування та погашення боргу), а також приватними суб’єктами 

господарювання (муніципалітет може надавати гарантії за кредитами). 

 Грантові: ресурси, надані для фінансування потреб місцевого 

економічного розвитку у вигляді міжнародної технічної допомоги, грантів 

міжнародних донорських організацій, благодійних внесків та пожертв. 

Грантовими також можна вважати кошти, спрямовані на розвиток місцевої 
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економіки в рамках проєктів корпоративної соціальної відповідальності, тобто 

ініціатив місцевого розвитку, що підтримуються інституціями приватного 

сектору, які здійснюють свою діяльність на відповідній території. 

Для забезпечення реалізації проєктів у сфері місцевого економічного 

розвитку органи управління територіальних громад можуть використовувати 

різноманітні механізми фінансування власної інвестиційної діяльності. Під цими 

механізмами розуміють певну комбінацію методів та інструментів 

акумулювання, розподілу і використання фінансових ресурсів, одні з яких є 

універсальними (можуть застосовуватись у багатьох країнах для вирішення 

значного кола соціально-економічних проблем), а інші спеціальними (можуть 

застосовуватись лише для вирішення конкретних завдань). Від ефективного 

вибору та застосування механізмів фінансування власної інвестиційної 

діяльності великою мірою залежить успішність реалізації відповідних ініціатив 

органів управління територіальних громад у сфері місцевого економічного 

розвитку. 

Серед джерел фінансування інвестиційної діяльності органів управління 

територіальних громад найбільш поширеними у вітчизняній практиці є 

передусім бюджетні механізми, зокрема оренда та продаж об’єктів комунальної 

власності. Натомість інвестиційні та кредитні механізми для фінансування 

власних повноважень місцевої влади використовуються вкрай рідко, передусім 

через несприятливий інвестиційний клімат як на державному, так і місцевому 

рівнях, законодавчі обмеження, а також низьку кредитоспроможність більшості 

українських громад. Крім цього, досить поширеною практикою у залученні 

коштів, достатніх для фінансування інвестиційної діяльності органів управління 

територіальних громад є поєднання декількох джерел фінансування. Наприклад, 

влада громади може використати бюджетні ресурси та кредит для облаштування 

спеціальної промислової зони, щоб згодом отримати додаткові інвестиції в 

економіку міста, або здійснити інвестиції в туристичну сферу і забезпечити 

надходження до бюджету у вигляді туристичного збору, завдяки яким місто 
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зможе залучити додаткові ресурси у вигляді муніципальних запозичень [76]. 

Розвиток навичок залучення фінансових ресурсів, достатніх для фінансування 

власних повноважень органів управління територіальних громад з усіх 

доступних джерел, є ключовим фактором успіху в реалізації будь-яких ініціатив 

у сфері місцевого економічного розвитку. 

Організаційно-управлінські принципи, методи, інструменти та механізми 

управління органів місцевого самоврядування є завершальною ланкою в системі 

фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування. Слід від 

значити, що будь яка економічна система повинна формувати дієві механізми 

управління, спираючись на використання цілої низки елементів: цілей, завдань, 

принципів, функцій, організаційних структур, ресурсів, методів, технологій, 

інструментів управління. Безумовно, що механізм управління не може існувати 

без цих елементів, і в той же час – без механізму управління важко уявити саму 

систему управління. Відтак, до найбільш характерних принципів механізму 

управління місцевого самоврядування можемо віднести:  

1) системність (аналізу, опрацювання, рішень, дій);  

2) поєднання розвитку системи управління з інтересами мешканців 

відповідної території;  

3) урахування і використання специфічного потенціалу громади;  

4) результативність управління, яка виражається в тій чи іншій 

конкурентоспроможності відповідної територіальної громади. 

Описані особливі принципи механізму управління місцевого 

самоврядування, а також розроблена модель системи фінансово-інвестиційного 

забезпечення місцевого самоврядування та визначені вище її складові елементи 

складають певну теоретичну базу, виходячи з якої, сучасна система місцевого 

управління повинна відповідати наступним вимогам:   

 здійснювати регулювання розвитку територіальної громади згідно з 

загальнодержавною соціально-економічною політикою і ринковими умовами 

господарювання;  
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 забезпечувати системність, цілісність, збалансованість, внутрішню 

консолідацію місцевого господарства;  

 формувати гнучкість, адаптивність місцевого господарства та 

ефективну реалізацію власного унікального потенціалу громади;  

 забезпечувати оптимальне розширення суспільного відтворення; 

 здійснювати координування процесів структурних трансформацій 

місцевого соціально-економічного розвитку; 

 сприяти підвищенню конкурентоспроможності громади та брати 

участь у можливостях міжнародних соціально-економічних зв’язків.  

Таким чином вважаємо, що формування сучасної моделі місцевого 

управління з врахуванням вищенаведених ознак дасть змогу територіальним 

громадам ефективно використовувати свій потенціал, вписатися в глобальні 

процеси суспільного розвитку і забезпечити зростання якості життя місцевих 

мешканців [244]. 

Слід зазначити, що на сьогоднішній день серед вітчизняних дослідників 

проблематики фінансового та інвестиційного забезпечення місцевого 

самоврядування немає одностайної думки щодо визначення підвалин побудови 

самодостатньої та фінансово спроможної системи фінансово-інвестиційного 

забезпечення місцевого самоврядування. Відтак, вагомим джерелом для 

формування стратегічної політики держави щодо розбудови фінансово-

інвестиційної системи місцевого самоврядування має стати також використання 

іноземного досвіду. Незважаючи на те, що кожна держава має свої особливі, 

притаманні їй специфічні риси, структуру виробництва, моделі регулювання 

економіки і важелі розвитку фінансової системи країни, які своєю чергою 

приносять різні наслідки, та реалізуються в різних умовах, однак при цій 

різноманітності існують спільні риси багатьох країн в економічній і фінансовій 

системі. Це зумовлено логічністю економічної доцільності принципів 

ефективного розвитку, а також сучасними викликами глобалізації. Відтак, 
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зарубіжний досвід повинен застосовуватись адаптивно та з урахуванням його 

відповідності економічній, політичній, соціально-географічній та суспільно-

правовій ситуації в Україні. 

 

2.3. Фінансово-бюджетна децентралізація та інвестиційна спроможність 

територіальних громад  

 

Сучасний період розвитку України характеризується розгортанням 

процесу реалізації реформ місцевого самоврядування й територіальної 

організації влади, у ході якої забезпечується фінансово-бюджетна 

децентралізація та перехід на прямі міжбюджетні відносини між державним 

бюджетом та бюджетами громад. Цей процес став рушійною силою, 

спрямованою на підвищення рівня соціально-економічного розвитку територій, 

забезпечення повсюдності місцевого самоврядування в Україні, а в його основі 

стоїть посилення фінансової автономії місцевих органів влади, розширення 

переліку та підвищення якості публічних послуг населенню та в цілому 

задоволення потреб територіальних громад у всіх сферах їх життєдіяльності. 

В Україні вектор на проведення процесу децентралізації закріплений у 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади від 1 квітня 2014 року [82]. Оскільки головним інструментом 

реалізації соціально-економічної політики держави є бюджет, то саме фінансова 

децентралізація має бути в основі управління на сучасному етапі здійснення 

розпочатих в Україні реформ. 

Процес децентралізації є широким за своєю суттю і потребує чіткої 

дефініції з метою розуміння однозначності його змісту та запобігання 

помилковості трактування. Відтак, враховуючи всю сукупність ознак, які йому 

притаманні, охарактеризуємо його як процес реструктуризації влади, в 

результаті якої виникає система спільної відповідальності установ на 

центральному, регіональному та місцевому рівнях управління відповідно до 
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принципу субсидіарності, з метою підвищення якості та ефективності системи 

державного менеджменту, а також забезпечення можливості залучення громад 

до процесу прийняття економічних, соціальних і політичних рішень для 

забезпечення більшої прозорості та оперативності їх реалізації [254]. 

Загалом перерозподіл владних повноважень по вертикалі здійснюється за 

двома принципами: деконцентрації – передачі повноважень державної 

виконавчої влади з центрального рівня на регіональний та місцевий, та 

децентралізації – передачі повноважень від державної виконавчої влади органам 

місцевого самоврядування.  

Сучасний процес децентралізації в Україні є вертикальним за своєю 

суттю, оскільки відбувається перерозподіл фінансово-правових повноважень 

між центральною та місцевою владою. Світова практика свідчить, що раніше 

децентралізацію влади розглядали як властивість федеративних систем 

державного устрою, а впродовж останніх десятиліть елементи децентралізації 

почали активно впроваджуватись в унітарних державах для підвищення 

ефективності системи державного управління [75]. 

У європейській практиці сутність  децентралізації розкривається через 

три основні процеси: деконцентрація (передача адміністративних функцій 

територіальним підрозділам центральних органів влади), делегування 

(доручення місцевим органам влади виконувати окремі повноваження 

центральної влади із збереженням за нею права скасування рішень місцевої 

влади) та деволюція (законодавче закріплення функцій та повноважень у 

вирішенні питань місцевого значення за органами місцевого самоврядування, які 

не тільки мають право приймати власні рішення, а й  виконувати їх під власну 

відповідальність) [74, с. 7-8].  

В Україні адміністративна децентралізація влади супроводжується 

елементами деконцентрації. Це проявляється в тому, що за державою 

зберігається право охорони та забезпечення загальнодержавних інтересів, які 

здійснюються через утворення централізованої системи відповідних органів 
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державного управління на місцях (місцеві державні адміністрації чи префектури, 

територіальні підрозділи центральних органів виконавчої влади). Натомість 

демократична децентралізація передбачає утворення органів місцевого 

самоврядування – рад відповідного рівня, що представляють інтереси мешканців 

певної території, причому між радами різних рівнів відносини субординації 

відсутні [138]. 

Кінцевою метою процесу децентралізації влади в Україні, який 

паралельно проходить із здійсненням адміністративно-територіальної реформи, 

є сприяння підвищенню ефективності і гнучкості апарату управління, 

децентралізації державного управління, економії бюджетних коштів та 

уникнення дублювання повноважень. Існують дві обов’язкові умови реалізації 

процесу децентралізації: першою з них є передача  частини повноважень на  

регіональний та (або) місцевий рівень, а другою – перерозподіл ресурсів для їх 

виконання. Відтак, закономірним є те, що паралельно з адміністративно-

управлінською децентралізацією в Україні відбувається фінансова (бюджетна) 

децентралізація, яка спрямована на  створення  ресурсної основи для розвитку 

спроможних об’єднаних громад та розширення можливостей для залучення та 

акумулювання фінансових ресурсів для їх розвитку [187]. 

Загалом, складові процесу децентралізації в Україні можна представити 

наступним чином  (рис. 2.6).  

Однією із складових загального процесу децентралізації в Україні є сфера 

фінансової децентралізації, яка найскладніша у даному процесі, оскільки 

стосується безпосередньо управління фінансовими ресурсами та забезпечення їх 

оптимізації на різних рівнях державної влади. Даючи визначення поняттю 

«фінансова децентралізація», охарактеризуємо його як механізм перерозподілу 

функцій, повноважень та відповідальності в системі публічної влади між 

центральними органами управління з одного боку, і органами регіонального 

(місцевого) самоврядування з іншого. Вважається, що на сьогодні це найбільш 

ефективний та дієвий спосіб забезпечення фінансової автономії та стійкості 
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місцевих органів влади, який в цілому спрямований на посилення спроможності 

територіальних громад. 

 

 

 
Рис. 2.6 Основні напрями процесу децентралізації в Україні 

Джерело: власна розробка 

 

Вже протягом тривалого часу до початку процесу фінансової 

децентралізації існувала нагальна потреба передати повноваження від 

центральних органів управління на нижчий рівень влади з метою зменшення 

навантаження на останніх та підвищення ефективності розподілу коштів, 

оскільки регіональні органи влади на місцях краще орієнтуються у потребах 

місцевих територіальних спільнот та мають можливість швидше реагувати на 

виклики, пов’язані з проблемами розвитку територій, віднесених до сфери 

їхнього управління. Однак через відсутність фінансових ресурсів для реалізації 
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нових більш широких повноважень органами місцевого самоврядування цей 

процес не міг бути запущений. 

Відтак, своєрідним стартом до фінансової децентралізації стало внесення 

змін до Бюджетного та Податкового кодексів України, згідно з якими [173; 197]:  

- розширено самостійність місцевих бюджетів через можливість їх 

прийняття незалежно від прийняття державного бюджету;  

- за місцевими бюджетами закріплено близько 50 джерел доходів з метою 

підвищення платоспроможності громад;  

- замінено систему балансування системою бюджетного вирівнювання; 

 - закріплено за галузевими міністерствами розподіл коштів освітньої та 

медичної субвенції для передачі трансфертів ОМС;  

- здійснено перерозподіл видаткових повноважень органами державної 

влади та місцевого самоврядування за принципом субсидіарності;  

- запроваджено стимулювання територіальних громад до об’єднання та 

переходу на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. 

Система фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування в 

світі опирається на широкий перелік джерел фінансування, який з розвитком 

інформаційно-телекомунікаційних технологій та фінансових ринків стає дедалі 

більшим. Разом з тим, у вітчизняному законодавстві перелік таких джерел 

практично щороку змінюється. З одного боку, така ситуація розширює 

фінансовий потенціал та гнучкість місцевих бюджетів. Втім, з іншого боку, це 

ускладнює адміністрування податкових та інших платежів, що спрямовуються в 

ці бюджети, крім цього регулярна зміна фіскальної політики діє несприятливим 

чином на інвестиційний клімат як в окремому регіоні, так і в країні загалом. 

Оскільки інвесторам в умовах постійних змін досить складно здійснити оцінку 

прибутковості, та окупності своїх проектів. 

Вітчизняним законодавством визначено чотири групи джерел доходів 

місцевих бюджетів (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7 Структура джерел доходів місцевих бюджетів в Україні  

Джерело: власна розробка на основі [109]. 
Детальніший розгляд джерел формування доходів місцевих бюджетів 

засвідчує, що потенційних засобів для забезпечення їх самостійності і водночас 

зменшення дотаційної залежності є достатньо. Втім, незважаючи на певне 

спрощення системи оподаткування (місцевих податків і зборів зараз є три, до 

податкової реформи їх було 15), все ще вона залишається громіздкою і потребує 

удосконалення. Загальний перелік джерел доходів місцевих бюджетів в Україні 

виглядає наступним чином: 

1. Податкові надходження 

1.1. Загальнодержавні податки та збори: 
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 Податок на прибуток, крім податку на прибуток підприємств 

державної та комунальної власності – 10% (обласний бюджет / бюджет міста 

Києва); 

 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності – 100%; 

 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування – 37%; 

 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування) – 100%; 

 
 Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати за 

спеціальне використання води водних об’єктів місцевого значення) – 45% 

(обласний бюджет); 

 Рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів 

місцевого значення – 100%; 

 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного значення – 30% (з розподілом за рівнем бюджету); 

 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин місцевого значення – 100%; 

 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти, 

природного газу та газового конденсату – 7% (з розподілом за рівнем бюджету); 

 Плата за використання інших природних ресурсів – 100% (обласний 

бюджет / бюджет міста Києва); 

 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 100%; 

 Частина акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на 

митну територію України пального – 13,44%. 



164 

 

 

1.2. Місцеві податки та збори: 

 Збір за місця для паркування транспортних засобів – 100%; 

 Туристичний збір – 100%; 

 Єдиний податок – 100%. 

2. Неподаткові надходження: 

 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 

– згідно з рішенням відповідної місцевої ради; 

 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів – 

100%; 

 Адміністративні штрафи та інші санкції – 100%; 

 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та 

сертифікати, що видаються виконавчими органами місцевих рад і місцевими 

органами виконавчої влади – 100%; 

 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань – 100%; 

 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів  – 100% (обласний бюджет 

/ бюджет міста Києва); 

 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі 

спирту етилового, коньячного та плодового – 100% (обласний бюджет / бюджет 

міста Києва); 

 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями 

та тютюновими виробами – 100% (обласний бюджет / бюджет міста Києва); 

 Плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за 

проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) 

– 100% (обласний бюджет / бюджет міста Києва); 
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 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та 

тютюновими виробами – 100% (обласний бюджет / бюджет міста Києва); 

 Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями 

та тютюновими виробами – 100% (обласний бюджет / бюджет міста Києва); 

 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за 

місцем здійснення діяльності – 100% (обласний бюджет / бюджет міста Києва); 

 Плата за надання інших адміністративних послуг – 100%; 

 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень – 100%; 

 Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

– згідно з рішенням відповідної місцевої ради; 

 Державне мито – 100%; 

 Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 

користування на умовах оренди державними адміністраціями та місцевими 

радами – 100%; 

 Інші надходження – 100%; 

 Концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім тих, 

які мають цільове спрямування згідно із законом) – 100%. 

3. Доходи від операцій з капіталом 

3.1. Загальний фонд:  

 Кошти від реалізації безхазяйного майна – 100%; 

 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння (золото, платина, дорогоцінне каміння / срібло) - 80% / 

50%. 

3.2. Спеціальний фонд: 

 Екологічний податок – 55% (з розподілом за рівнем бюджету); 
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 Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 100% (з розподілом 

за рівнем бюджету); 

 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 

іншої діяльності – 70% (з розподілом за рівнем бюджету); 

 Концесійні платежі щодо об'єктів комунальної власності (які мають 

цільове спрямування згідно із законом) – 100%; 

 Власні надходження бюджетних установ – 100%; 

 Цільові фонди, утворені органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої влади – 100%; 

 Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських 

товариств, у статутних капіталах яких є комунальна власність – 100%;  

 Плата за гарантії, надані міськими радами – 100%; 

 Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 

– 100%; 

 Кошти від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності 

– 100%; 

 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до 

розмежування земель державної та комунальної власності – 90%. 

4. Трансферти: 

 Субвенції (форма грошової допомоги місцевим органам влади з боку 

держави для виконання конкретно визначених цілей); 

 Дотації (безвідплатна, безповоротна допомога з бюджету вищого 

рівня бюджету нижчому, яка не має цільового характеру та надається у випадку 

перевищення видатків над доходами); 
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 Субсидії (цільова допомога, що надається за рахунок коштів 

бюджетів або цільових фондів з метою збалансування регіональних та місцевих 

бюджетів, зміцнення їх дохідної бази та завжди передається безповоротно і 

безвідплатно з вищих ланок бюджетної системи нижчим ланкам для 

фінансування конкретних заходів та установ, тобто має цільовий характер). 

Перелік бюджетних трансферт в Україні подано узагальнено, оскільки він 

є доволі широкий і динамічний, без фіксованих розмірів фінансових асигнувань. 

Відповідно до Бюджетного Кодексу [29], місцеві громади можуть отримувати 

такі міжбюджетні трансферти:  

 базова дотація,  

 освітня субвенція, 

 медична субвенція,  

 інші субвенції та дотації.  

Для реалізації своїх владних повноважень, ради створених у процесі 

реформування місцевого самоврядування територіальних громад мають право 

здійснювати місцеві внутрішні запозичення та місцеві зовнішні запозичення (в 

тому числі шляхом отримання кредитів від міжнародних фінансових 

організацій) [53, c. 24]. Таким чином для територіальних громад передбачена 

зміна підходів до фінансування, що, в першу чергу, дозволить місцевим 

громадам більш ефективно використовувати кошти. 

Із бюджетів територіальних громад, крім видатків на здійснення 

самоврядних повноважень, фінансуються видатки, які делегуються державою їм 

на виконання, а саме [32]: на утримання закладів бюджетної сфери − освіти, 

культури, охорони здоров'я, спорту, соціального захисту та соціального 

забезпечення.  

Крім того, бюджети територіальних громад беруть участь у 

горизонтальному вирівнюванні [43, c. 19]. Вирівнювання здійснюється за одним 

податком − на доходи фізичних осіб (ПДФО). Для підвищення їх фіскальної 
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спроможності бюджетам громад, які мають рівень надходжень нижче 0,9 

середнього показника по Україні, надається базова дотація. Із бюджетів громад, 

які мають рівень надходжень вище 1,1 середнього показника по Україні, 

передається реверсна дотація.  

У контексті здійснюваних реформ місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади відбувається трансформація механізмів та 

процесів, які супроводжують функціонування та розвиток територіальних 

громад. При цьому відбулося укрупнення територіальних одиниць базового 

рівня та оптимізація мережі адміністративних районів, що супроводжується 

наданням територіальним громадам нових додаткових повноважень. Поряд з 

цим на них покладаються й обов’язки щодо здійснення більш ефективного 

управління. Головним інтегрованим критерієм при реформуванні 

територіальних громад була так звана «спроможність». Її сутність розкривається 

через здатність новоутворених адміністративних одиниць забезпечувати всі 

процеси щодо функціонування адміністративної, соціальної, економічної та 

інших підсистем в контексті реалізації власної стратегії розвитку [272]. 

В результаті реформи чисельність адміністративно-територіальних 

одиниць базового рівня шляхом їх укрупнення (об’єднання) зменшилася з 11215 

до 1438 (табл. 2.4). З них близько третини утворені через добровільне 

об’єднання. 

Таблиця 2.4 

Кількість територіальних громад в Україні станом на кінець 2020 р. 
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Вінницька 707 63 34 6 9 19 4  2 2 
Волинська 412 54 40 1 9 30  1 2 7 
Дніпропетровська 348 86 56 3 21 32 5 1 1 3 



169 

 

 

Донецька 386 46 9 4 1 4 2  1 1 
Житомирська 631 66 45 5 17 23 7 1 2 4 
Закарпатська 337 64 6 3 0 3     
Запорізька 299 67 36 4 7 25  1 4 10 
Івано-Франківська 516 62 23 1 13 9 6  2 4 
Київська 659 69 9 2 3 4 4 1 2 1 
Кіровоградська 415 49 13 4 2 7 7  3 4 
Луганська 332 26 8 0 6 2 9  2 7 
Львівська 711 73 35 7 8 20 5 2 2 1 
Миколаївська 313 52 28 1 8 19  2 1 9 
Одеська 490 91 25 4 6 15 6 1 2 3 
Полтавська 503 60 39 5 6 28 5  2 3 
Рівненська 365 64 25 1 5 19 6   6 
Сумська 419 51 28 4 10 14 5 2  3 
Тернопільська 615 55 40 8 12 20 7 2 2 3 
Харківська 458 56 12 1 9 2 4  2 2 
Херсонська 298 49 26 0 8 18 3   3 
Хмельницька 605 60 39 5 16 18 5  2 3 
Черкаська 556 66 26 4 3 19  1 2 24 
Чернівецька 271 52 26 6 3 17 6 3 1 2 
Чернігівська 569 57 37 10 17 10 5 1  4 
Всього 11215 1438 665 89 199 377 165 19 37 109 

 Джерело: складено автором за [71] 
 

Зазначимо також, що відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів 

України Методики формування спроможних територіальних громад під 

спроможною територіальною громадою розуміються «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» [195]. 

Виконання цих повноважень вимагає належного фінансового забезпечення. 

Відповідно, новостворені територіальні громади отримували право переходу на 

прямі міжбюджетні відносини із Державним бюджетом України і додаткові 

фінансові преференції через включення у перелік доходів місцевих бюджетів 

об’єднаних територіальних громад окремих податків та акцизів. У результаті 

відбувалися структурні зміни в місцевих бюджетах (табл. 2.5).  
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Зміни до бюджетного кодексу України фактично стали основою для 

стимулювання громад до об’єднання та підвищення їхньої спроможності через 

механізм переходу бюджетів територіальних громад на прямі відносини з 

державним бюджетом. У разі об’єднання громади наділялися повноваженнями та 

ресурсами, які раніше передбачалися тільки для міст обласного значення [292]. 

Фінансове стимулювання громад до об’єднання здійснювалося через: 

 механізм переходу бюджетів ОТГ на прямі міжбюджетні відносини 

з державним бюджетом; 

 розширення наявної дохідної бази місцевих бюджетів; 

 децентралізацію видаткових повноважень місцевих органів влади; 

 запровадження нових видів трансфертів; 

 можливість отримувати фінансування проєктів розвитку з різних 

джерел. 

Відтак, враховуючи вищезазначене, метою уряду при здійсненні процесу 

фінансової децентралізації є створення оптимальної системи управління, завдяки 

якій акумульовані в державі фінансові ресурси повинні ефективно працювати на 

громадян України. В силу цього факту, завданням фінансової децентралізації в 

Україні є збільшення не тільки доходів, а й зобов'язань, за якими місцеві громади 

повинні діяти в інтересах місцевих мешканців. 

 
Таблиця 2.5 

Питома вага надходжень до місцевих бюджетів у структурі 

зведеного бюджету України, % 

 
Статті доходів, % 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

2018 р. до 
2014 р., 
+/- 

Податкові надходження 21,2 19,3 22,6 24,3 23,6 +2,4 
Неподаткові надходження 15,2 14,4 17,4 16,8 14,5 -0,7 
Інше 19 49,8 30,2 7,3 55,8 +36,8 
Всього 20 18,5 21,8 22,6 22,2 +2,2 

Податкові надходження 
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Податок на доходи фізичних осіб 83,2 54,9 56,9 59,6 60,1 -23,1 
Акцизний податок 0,4 10,9 11,4 10,8 10,4 +10 
Податок на прибуток 
Підприємств 0,6 11 9,8 8,8 8,8 +8,2 

Місцеві податки і збори 100 100 100 98,7 100 0,0 
Плата за користування надрами 7,2 2,7 2,7 2,5 7,5 +0,3 
Інше 17,7 22,7 61,7 148,2 27,8 +10,1 
Всього 21,2 19,3 22,6 24,3 23,6 +2,4 

Неподаткові надходження 
Надходження бюджетних 
Установ 30,3 36,7 30,2 32,3 34,7 +4,4 

Доходи від власності та 
підприємницької діяльності 5,6 4,9 11,7 7,9 4,5 -1,1 

Адміністративні збори та 
платежі 23 15,9 29,5 27,6 23,7 +0,7 

Інше 5,7 17 15,7 19,9 16,2 +10,5 
Всього 15,2 14,4 17,4 16,8 14,5 -0,7 

Джерело: сформовано автором на основі даних Міністерства фінансів 
України [143]. 

Таким чином, децентралізація місцевих бюджетів створює сприятливі 

умови для підвищення фінансової незалежності органів місцевого 

самоврядування. І оскільки в умовах фінансової децентралізації місцеве 

самоврядування отримало нові, більш широкі можливості для розвитку та 

розпорядження власними фінансовими ресурсами, то завдяки цьому в першу 

чергу стимулюється саморозвиток територіальних громад. 

Підсумовуючи вищезазначене, у результаті процесу фінансової 

децентралізації територіальні громади отримали нові функції та повноваження, 

які раніше відносилися до вищих рівнів управління. Це нові можливості певної 

фінансової автономії від центральних органів влади. В силу цього факту можемо 

прийти до висновку, що децентралізація покликана реформувати систему 

фінансового забезпечення адміністративно-територіальних одиниць, оскільки на 

місцевому самоврядуванні відтепер лежить функція оптимального та 

ефективного розподілу ресурсів на власній території. 

Також слід підкреслити, що у процесі фінансової децентралізації 

важливим є принцип субсидіарності. Субсидіарність (від лат. subsidium –
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допомога) є організаційним і правовим принципом, одним із основоположних 

принципів ЄС. Згідно з ним, наприклад, у ЄС вдаються до розподілу будь-яких 

заходів виходячи з критерію, на якому рівні вони ефективніші: національному, 

регіональному або місцевому (крім сфери виняткової компетенції Спільноти). У 

законодавстві ЄС принцип субсидіарності є відображенням політичної 

концепції, згідно з якою механізм управління суспільством має будуватися 

«знизу вгору»: всі проблеми, які можуть ефективно вирішуватися на місцях, 

повинні перебувати в компетенції муніципальних органів як найбільш близьких 

до населення; якщо вони не можуть впоратись, то вирішення відповідних 

проблем має передаватися в компетенцію вищих (і більш віддалених від 

громадян) рівнів влади — регіонального, загальнодержавного та, нарешті, 

наднаціонального (наддержавного) в особі ЄС [270]. Таким чином, кожен 

наступний рівень влади є допоміжним (субсидіарним) по відношенню до 

нижчого і вирішує тільки ті завдання, із якими він може впоратися найбільш 

ефективно. 

Відтак, принцип субсидіарності, який повинен бути врахований в процесі 

фінансової децентралізації має забезпечити ефективний розподіл повноважень 

між місцевими та центральними органами влади з метою результативного 

розподілу бюджетних ресурсів для кращого розвитку територій [127]. 

Одним із позитивних ефектів фінансової децентралізації має стати 

зменшення рівня бюрократії, а також зростання ініціативності на локальному 

рівні [126]. Місцеві органи влади, на відміну від центральних, краще 

поінформовані щодо проблем та потреб мешканців своєї території, саме тому 

передача повноважень до їх компетенції краще сприятиме соціально-

економічному розвиткові території. Також така передача функцій має сприяти 

підвищенню якості суспільних послуг та їх доступності для кожного мешканця. 

Від фінансового забезпечення залежатиме ефективність діяльності органів 

місцевого самоврядування в контексті надання суспільних послуг [19; с. 42]. 
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Ціллю місцевого самоврядування в контексті реформи децентралізації є 

стимулювання економічної активності мешканців, що власне сприятиме 

спроможності та підвищенню інвестиційної привабливості. Власне людський 

потенціал об’єднаних територіальних громад є двигуном економічного 

зростання території. Підприємницькі ресурси, які розташовані в межах 

адміністративно-територіальної одиниці, будуть впливати на формування 

місцевого бюджету та визначати потенційні сфери економічного розвитку, що 

здатні приносити прибутки для громади. Таке нарощення потенціалу громад, і 

відповідно їх економічне зростання, в основі якого лежать підприємницькі 

здібності громади, є ефективнішим, ніж раніше прийняте централізоване 

«диктування» напрямів розвитку територій та виділення фінансових ресурсів 

лише в ці сфери розвитку. 

Фінансова децентралізація дає можливості й, водночас, вимагає від 

місцевого самоврядування пошуку додаткових джерел наповнення місцевих 

бюджетів, зокрема таких як розміщення тимчасово вільних коштів на депозитах, 

придбання цінних паперів, надання позик, емісія муніципальних облігацій [72]. 

Як свідчать результати досліджень Національного інституту стратегічних 

досліджень, саме процеси децентралізації сприятимуть подоланню 

незацікавленості та низької активності органів місцевої влади у нарощуванні та 

реалізації потенціалу територій, включаючи інвестиційний потенціал [151]. 

Отже позитивним стимулом органів місцевого самоврядування в процесі 

здійснення децентралізації є підвищення їх зацікавленості у збільшенні місцевих 

бюджетів, що сприятиме пошуку та реалізації різноманітних заходів щодо 

залучення фінансових ресурсів для розвитку території. 

Позитивним ефектом фінансової децентралізації в довгостроковій 

перспективі має стати підвищення рівня та якості життя мешканців 

адміністративно-територіального утворення. В цілому ефект процесу фінансової 

децентралізації в контексті її впливу на розвиток територій та підвищення 

спроможності місцевого самоврядування представлено на рис. 2.8.  
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Фінансова децентралізація безперечно впливатиме на привабливість 

територій в інвестиційному аспекті. Підвищення спроможності територіальних 

громад та їх фінансова незалежність сприятимуть інвестиційній привабливості 

територій як у внутрішньому, так і у зовнішньому аспектах.  

Безперечно, інвестор зацікавлений у співпраці з громадою, яка володіє 

певними конкурентними перевагами, має цікаві інвестиційні пропозиції, 

виділені земельні ділянки для певних проектів та креативні ідеї для подальшого 

розвитку. 

Тісна співпраця органів місцевого самоврядування з потенційними 

інвесторами на засадах державно-приватного партнерства та всебічне сприяння 

керівних органів територіальних громад у вирішенні різноманітних проблем, які 

виникають у інвестора при заснуванні нового бізнесу, дозволяють створити 

позитивний інвестиційний клімат. Максимальна відкритість до співпраці, 

публічність, прозорість прийнятих рішень є сприятливими факторами вкладення 

інвестиційних ресурсів в розвиток території. 
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Рис. 2.8 Соціально-економічні й інвестиційні ефекти децентралізації  

Джерело: власна розробка 
  
 
Необхідно також відзначити такий позитивний ефект фінансової 

децентралізації як підвищення згуртованості громад та формування місцевої 

ідентичності, що є не менш важливими факторами для розвитку територій [72]. 

Важливим є залучення в процеси розвитку території в умовах децентралізації 

економічно активних мешканців, людей з підприємницькими талантами, 

представників бізнес-середовища. Лише усвідомлюючи свою причетність до 

загальної справи розбудови власної території проживання та розуміння впливу 
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власної господарської діяльності на підвищення загального добробуту та 

життєвого рівня громади дозволить їй ефективно розвиватися і отримувати 

позитивні результати. Саме тому має значення ідентифікація з місцем 

проживання та усвідомлення власного вкладу в його розвиток як органів 

місцевого самоврядування, так і мешканців. 

Проте, звісно, процес децентралізації не позбавлений і певних недоліків, 

зокрема О. Крайник констатує такі недоліки, як ускладнення управління 

бюджетним процесом на місцевому рівні, а також узгодження локальних 

інтересів адміністративно-територіальних одиниць із державними [127]. 

Відтак, на сьогодні найбільш ефективним способом формування  

спроможних територіальних громад, забезпечення фінансової самостійності та 

активності органів місцевого самоврядування є фінансова децентралізація, яка 

передбачає збільшення фінансових надходжень до місцевих бюджетів, джерел їх 

формування, наданні о ганам влади територіальних громад бюджетної 

самостійності та створення умов для виконання необхідних повноважень. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Фінансово-інвестиційне забезпечення територіальних громад є 
важливою складовою їх спроможності вирішувати завдання, що зумовлені 
повноваженнями базового рівня адміністративно-територіального устрою  у сфері 
надання мешканцям соціальних, адміністративних й інших публічних послуг. 
Розширення повноважень органів місцевого самоврядування базового рівня, 
наділення їх більшою самостійністю вимагають нових підходів до формування й 
реалізації фінансово-інвестиційної політики на місцях, забезпечення сприятливих 
умов для здійснення економічної діяльності та розвитку ділової активності всіма 
суб’єктами господарювання на території громад, що є ключовим чинником 
фінансово-бюджетного благополуччя, економічної спроможності й реальної 
управлінської самостійності територіальних громад. 
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2. Оцінка інституційно-правових основ діяльності територіальних громад 

засвідчує певні позитивні зміни, які є наслідком проведення реформи місцевого 

самоврядування й територіальної організації влади в Україні. В цілому вони 

створюють умови для повсюдності місцевого самоврядування через розширення 

повноважень й ресурсних можливостей адміністративно-територіальних одиниць 

базового рівня – територіальних громад. В результаті реформи чисельність 

адміністративно-територіальних одиниць базового рівня шляхом їх укрупнення 

(об’єднання) зменшилася з 11215 до 1438. З них близько третини утворені через 

добровільне об’єднання. Разом з тим, утворені територіальні громади 

неоднорідні за економічним й фінансово-інвестиційним потенціалом, а 

намагання збільшити їх потенціал через об’єднання великої кількості поселень 

та територій створили нові загрози негативного впливу периферійності. Ці 

проблеми потребують наукового осмислення та пошуку шляхів вирішення, 

зокрема, в частині питань фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку 

територіальних громад. 

3. Аналіз наявних у науковому обігу підходів дозволяє зробити висновок, 

що як у вітчизняній, так і в зарубіжній літературі зустрічається переважно 

визначення терміну «фінансове забезпечення місцевого самоврядування» та 

окремо терміну «інвестиційне забезпечення», яке практично не розкривається у 

контексті особливостей діяльності територіальних громад як одиниць системи 

адміністративного поділу держави. Ми поняття інвестиційного забезпечення 

територіальних громад вбачаємо у пов’язаності з поняттям їх інвестиційного 

потенціалу, яке трактуємо як сукупність чинників та можливостей (природно-

ресурсних, соціальних, фінансово-економічних, інституційно-управлінських 

тощо), які є об’єктом управління з боку органів влади територіальної громади, 

спрямованого на залучення й використання  інвестиційних ресурсів для 

вирішення проблем місцевого  розвитку. 

4.  У такому контексті фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку 

територіальної громади визначаємо як можливе на конкретний часовий момент 
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використання її інвестиційного потенціалу у частині його фінансово-

інвестиційної складової, зумовлене ресурсними, управлінськими, нормативно-

правовими та іншими інституційними чинниками, які стосуються чи притаманні  

діяльності територіальної громади. Важливим фактором використання 

інвестиційного потенціалу громади є також інвестиційний клімат на 

глобальному й макро- мезо- та локальному державному та адміністративному 

рівнях. 

5. В контексті особливостей діяльності органів місцевого 

самоврядування, під поняттям «фінансово-інвестиційне забезпечення 

територіальних громад» розуміємо сукупність можливостей та заходів щодо 

розподілу та використання фінансових ресурсів та ресурсів територій з метою 

створення умов, необхідних для ефективного функціонування органів місцевого 

самоврядування та реалізації їхніх повноважень. 

6. В основі функціонування системи фінансово-інвестиційного 

забезпечення місцевого самоврядування стоять суб’єкти фінансово-

інвестиційних відносин різних рівнів управління і сфер відповідальності та 

впливу. Вони, зокрема, здатні впливати на систему в тому числі через управління 

нею, при цьому керуються різного роду чинниками, а саме економічного, 

політичного та соціального характеру. 

7.  Джерела і форми фінансування органів місцевого самоврядування є ще 

однією ланкою досліджуваної нами системи фінансово-інвестиційного 

забезпечення місцевого самоврядування. Залучення коштів, достатніх для 

фінансування власних повноважень місцевої влади, є важливою передумовою її 

ефективного функціонування, адже відсутність об’єктивної дохідної бази для 

фінансування органів місцевого самоврядування породжує небажання останніх 

брати на себе додаткові функції з виробництва суспільних послуг. 

8. Як одна з ключових реформ, фінансова децентралізація спрямована на 

зміцнення фінансово-економічного потенціалу адміністративно-територіальних 

одиниць на принципах автономності, самодостатності і ефективності. Разом з 
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тим, вона передбачає створення нової системи управління фінансами в органах 

місцевого самоврядування, що поєднує процеси: бюджетного планування, 

обліку, контролю, а також забезпечення максимально ефективного використання 

ресурсів. 

          9. Управління місцевими фінансами є процесом прийняття фінансових та 
інвестиційних рішень на основі балансу планованих завдань і проєктів й джерел 
забезпечення їх реалізації. Такий підхід дозволяє уникнути надмірних видатків та 
більш точно, хоча й у короткостроковому періоді, спрогнозувати наповнення 
бюджетів, а також більш оптимально визначати пріоритети фінансування 
відповідних заходів. 
        10. Ціллю місцевого самоврядування в контексті реформи децентралізації є 
стимулювання економічної активності мешканців, що власне сприятиме 
спроможності та підвищенню інвестиційної привабливості. Власне людський 
потенціал об’єднаних територіальних громад є двигуном економічного зростання 
території. Підприємницькі ресурси, які розташовані в межах адміністративно-
територіальної одиниці, будуть впливати на формування місцевого бюджету та 
визначати потенційні сфери економічного розвитку, що здатні приносити 
прибутки для громади. 
        Наукові результати досліджень автора, що висвітлені у розділі 2, викладені 
в опублікованих працях [86, 230, 232, 235, 237, 240, 244, 247, 249-250, 254].  
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РОЗДІЛ 3 

 СТАН І ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ 

 

3.1. Ретроспективний аналіз нормативної бази функціонування 

територіальних громад  

 

Процеси територіального розвитку відбуваються через органи, механізми 

та інструменти державного, регіонального й місцевого (локального) управління  

у системі відповідних адміністративно-територіальних одиниць згідно з 

розподілом владних повноважень між ними та інститутами державної 

виконавчої влади й місцевого самоврядування. 

Двадцятирічний досвід розвитку системи місцевого самоврядування в 

Україні засвідчив свою недостатню ефективність, що пов’язано з 

неспроможністю більшості територіальних громад забезпечити розвиток 

території для формування повноцінного життєвого середовища та надання 

якісних соціальних послуг населенню. Уповільнення або навіть призупинення 

розвитку місцевого самоврядування відбулося в результаті подрібненості 

територіальних громад (світовий досвід доводить, що територіальні громади з 

населенням менше п’яти тисяч осіб є фінансово неспроможними забезпечити 

свій розвиток та не володіють достатньою ресурсною базою), повної фінансової 

залежності від центру та недостатності повноважень, наданих базовому рівню 

адміністративно-територіального устрою. 

Однією з основних причин цих проблем, які передбачається подолати в 

процесі реформи місцевого самоврядування й територіальної організації влади, 

юуло неефективне формування адміністративно-територіального устрою на 

теренах України впродовж окремих періодів її історичного розвитку. Як 

зауважують науковці, адміністративно-територіальний устрій, сформований в 

умовах та відповідно до потреб розвитку іншої держави, СРСР, у більшості 
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випадків в умовах незалежності не відповідав потребам України, оскільки не 

забезпечував «належної ресурсної бази для самоврядування територіальних 

громад,… не враховував впливу кількості жителів громад та їх демографічний 

склад на потреби у послугах…» [171]. Примітно, що вітчизняний досвід 

проведення адміністративних реформ безпосередньо пов’язаний із впливом 

інших держав, а відтак і нав’язуванням власних моделей місцевого 

самоврядування і територіального устрою. 

Загалом, зважаючи на ретроспективу формування та зміни 

адміністративно-територіального устрою в Україні, можна зауважити, що він є 

наслідком компромісних рішень стосовно різних тенденцій, зокрема, 

адміністративного та регіонального поділу, зміни чисельності населення, зміни 

кордонів держави як наслідку воєнних дій, економічного розвитку, стану 

комунікацій, певних ідеологічних чинників [5]. В цьому контексті варто 

зауважити, що сучасні контури адміністративно-територіального поділу в 

Україні сформувалися в основному на початку 1930 рр. [38]. Загалом хронологія 

основних подій щодо формування та зміни адміністративно-територіального 

устрою в Україні в період ХХ ст. виглядає так: 

1923-1932 рр. – входження українських земель до складу СРСР вимагало 

формування нового адміністративно-територіального устрою та створення нової 

моделі державного управління. Відтак у 1923 р. було проведено реформу, у 

результаті якої адмінтерустрій включав: губернії (12), округи (53), райони (706) 

і сільради (9307) [275]. У 1925 р. губернії було ліквідовано, у результаті чого 

система АТУ стала трирівневою: округ (41) – район (680) – рада (70 міських, 150 

селищних та 10314 сільських рад). У 1930 р. відбулася ліквідація округів, а 1932 

р. було утворено області. Відтак, склалася трирівнева система АТУ, яка і 

сьогодні існує в Україні: область – район – сільська, селищна, міська рада; 

1957-1965 рр. – зміна керівництва СРСР та пошук нового способу 

управління державою вимагав нового підходу до територіальної організації 

влади. У цей період відбулося одразу декілька суттєвих змін АТУ: 1962 р. – 
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укрупнення районів та поділ рад на промислові і сільські; 1965 р. – подрібнення 

районів та відхід від промислово-сільських рад. Водночас реформи цього періоду 

результувалися скороченням кількості адміністративно-територіальних одиниць 

та формуванням фундаменту економічного планування регіонального розвитку 

при залученні місцевого керівництва [284]. 

Загалом реформа АТУ періоду СРСР здійснювалася в контексті укріплення 

централізованого управління державою, що передбачало законодавче 

закріплення за місцевими радами виконання функцій держави з чітким 

дотриманням принципу централізму та вертикальної підпорядкованості та 

нівелювало можливість розвитку системи місцевого самоврядування на теренах 

України. 

З набуттям Україною незалежності постало питання оптимізації АТУ для 

його відповідності реаліям і потребам Української держави. Проте ефективного 

вирішення інституційного утвердження АТУ України не було, про що свідчить 

спроба ухвалення Закону України «Про адміністративно-територіальний устрій» 

у 1997 р., Концепції адміністративної реформи у 1998 р. 

Спроба реформування АТУ відбулася і у 2005 р., в основу реформи було 

покладено ідею об’єднання сіл та селищ до певного рівня, на якому можливим 

було надання мінімальних соціальних послуг. Ідея змін ґрунтувалася на 

максимальному делегуванні повноважень відповідно до принципу 

субсидіарності. Система АТУ визначалася трирівневою: регіон (чисельність 

населення – не менша 750 тис. осіб) – район (чисельність населення – не менша 

70 тис. осіб) – громада (чисельність населення – не менша 5 тис. осіб). Важливо 

зауважити, що реалізація реформи передбачалася за принципом «знизу вверх» та 

ґрунтувалася на потребі фактичного розвитку в Україні системи місцевого 

самоврядування. Проте у цей період реформа не була реалізованою, попри її 

позитивні концептуальні аспекти. 

З метою подолання проблеми фактичної відсутності базового рівня 

системи місцевого самоврядування з реальними широкими повноваженнями та 
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фінансовими ресурсами на більшості територій (крім міст обласного значення), 

в Україні з 2014 року тривають реформа системи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади, а також комплексні секторальні реформи, 

покликані стимулювати становлення інститутів прямого народовладдя, 

забезпечити узгодження інтересів держави та територіальних громад та 

підвищити рівень життєдіяльності громадян на засадах децентралізації.  

Для реалізації реформ та забезпечення повного оновлення усіх сфер 

суспільного життя прийнято важливі стратегічні документи (Угода про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 

Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони, Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 «Про 

Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020», Позачергове послання Президента 

України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище 

України» від 27 листопада 2014 року тощо), якими окреслено напрями 

подальшого руху системи державного управління в Україні.  

Основоположним документом, в якому обґрунтовано мету реформи, чітко 

визначено проблеми, які слід подолати в процесі реалізації трансформацій, та 

шляхи їх вирішення є Концепція реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні [119]. До проблем, які визначені для 

подолання на державному рівні віднесено: 

- низький рівень якості і доступності соціальних послуг як наслідок 

ресурсної неспроможності органів місцевого самоврядування забезпечити 

виконання власних і делегованих повноважень; 

- зношеність водопостачальних, каналізаційних і теплових мереж, а також 

незадовільний стан житлового фонду в умовах фінансової неспроможності 

органів самоврядування забезпечити їх ремонт та привести до нормального 

стану, що супроводжується зростанням аварійності та посиленням ризику 

техногенних потрясінь;  
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- складна демографічна ситуація, яка проявляється у старінні населення, 

знелюдненні сільських територій і більшості монофункціональних міст; 

- невідповідність місцевої політики з питань соціально-економічного 

розвитку території з інтересами громад в умовах сьогодення; 

- незадіяність населення у забезпеченні розвитку громади та вирішенні 

питань місцевого значення, відсутність інститутів прямого народовладдя та 

співпраці з органами місцевого самоврядування, неспроможність мешканців на 

засадах взаємодії досягти цілей розвитку громади; 

- низький рівень кваліфікованості та професіоналізму посадовців 

місцевого самоврядування, що стало результатом низької 

конкурентоспроможності органів місцевого самоврядування на ринку праці та 

низького рівня престижності таких посад; ця проблема в подальшому 

результувалася зниженням ефективності прийнятих управлінських рішень; 

- корпоратизація органів самоврядування, підвищення корумпованості, 

закритість та непрозорість їх діяльності; 

- надмірна ресурсна та адміністративна централізація;  

- відсутність повсюдності місцевого самоврядування, зокрема  щодо 

вирішення питань у сфері земельних відносин [329]. 

Для подолання вищезазначених проблем розвитку місцевого 

самоврядування у документі [119] визначено сім напрямів становлення 

ефективної системи управління на усіх рівнях та досягнення якісного надання 

публічних послуг, а саме: 

- формування оптимальної територіальної основи як базису для 

забезпечення розвитку місцевого самоврядування; 

- забезпечення відповідних матеріальних, адміністративно-організаційних 

та фінансових умов для реалізації органами місцевого самоврядування наданих 

їм повноважень; 

- чітке розмежування повноважень між органами управління різних рівнів 

на основі децентралізації; 
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- формування ефективного механізму державного контролю за діяльністю 

органів місцевого самоврядування і відповідності прийнятих ними 

управлінських рішень законодавчим та нормативно-правовим актам; 

- розвиток форм прямого народовладдя, залучення населення до розвитку 

громади; 

- вдосконалення механізму координації дій органів місцевого 

самоврядування. 

Окрім Концепції, на початку реформування прийнято низку ключових 

законодавчих та нормативно-правових актів, які стали фундаментальними у  її 

проведенні в Україні (додаток Б). Зокрема такими стали Закон «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» та Методика формування спроможних 

територіальних громад, якими визначено організаційні основи формування ОТГ. 

Відповідно до Методики, спроможними є 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 [195]. 

Для забезпечення системності, комплексності та чіткого обґрунтування 

орієнтирів зазначених змін на законодавчому рівні у 2015 році було прийнято 

План законодавчого забезпечення реформ в Україні [172], яким визначено низку 

законопроектів, необхідних для прийняття, їх концептуальні засади, а також 

граничні строки та відповідальних за їх подання (додаток В). Прийняття такого 

документу на початку реформи децентралізації дало можливість на сьогодні 

створити нову територіальну основу для повсюдності місцевого 

самоврядування, розширення його повноважень на базовому рівні 

адміністративного устрою. 
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 Разом з тим слід зауважити несвоєчасність та незавершеність виконання 

Плану законодавчого забезпечення реформ в Україні в частині децентралізації та 

реформи місцевого самоврядування, оскільки із запланованих для прийняття у 

2015-2016 рр. конституційних змін та законопроєктів низка до сьогодні не 

прийнята. Зокрема, не внесені зміни до Конституції України, які мають узгодити 

на законодавчому рівні зміну адміністративно-територіального устрою та 

розподіл повноважень між органами управління різних рівнів, визначити 

суб’єктів та механізми державного контролю за діяльністю місцевого 

самоврядування. Не прийнято такі основоположні законопроєкти як: «Про 

засади адміністративно-територіального устрою»,  «Про внесення змін до 

Конституції (щодо децентралізації влади)», «Про місцеві органи виконавчої 

влади», «Про органи самоорганізації населення». Так, неприйняття закону щодо 

адміністративно-територіального устрою держави супроводжується 

невизначеністю системи територіальної організації влади, а  зволікання з 

впровадженням змін до Конституції викликає сумніви щодо необоротності 

реформи місцевого самоврядування в Україні. 

         Враховуючи важливість цих законопроектів, варто зауважити, що їх 

неприйняття супроводжується посиленням численних ризиків та сповільненням 

темпів імплементації реформи місцевого самоврядування, а також може бути 

свідченням відсутності політичної волі до її завершення. Серед інших недоліків 

та недопрацювань системи нормативно-правового та інституційного 

забезпечення реформи місцевого самоврядування варто виділити такі: 

- слабка координація діяльності учасників реформи місцевого 

самоврядування на різних рівнях (на рівні територіальних громад, районному, 

регіональному, центральному і субрегіональному рівнях влади), що на даний 

момент проявляється у відсутності зв’язку між політикою регіонального 

розвитку і процесом децентралізації; 

- брак нормативно-правового обґрунтування та чіткості розподілу 

повноважень у сферах, які характеризуються багаторівневим представленням; 
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- слабкість зв’язків між процесами реформування системи місцевого 

самоврядування і секторальними реформами, що результується появою нових 

ризиків та неспроможністю органів самоврядування своєчасно реагувати на 

зміни в механізмах надання публічних послуг; 

- відсутність чітких критеріїв визначення впливу формування і розвитку 

територіальних громад на якість життя населення та чітких меж управлінської 

свободи органів місцевого самоврядування. 

Недосконалість інституційно-правового визначення правил формування 

нових об’єднаних територіальних громад (ОТГ) в Україні серед іншого мали 

наслідком сповільнення процесу створення таких громад. Станом на 1 січня 2020 

року було сформовано 1009 ОТГ (74,2% від запланованої кількості), а 

перспективними планами формування ОТГ так і не було охоплено майже 15% 

території країни (рис. 3.1).  

 
Рис. 3.1 Стан формування об’єднаних територіальних громад  в Україні за 

станом на 1 січня 2020 р. 

Джерело: [153] 
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Найшвидшими темпами процес укрупнення територіальних громад 

просувався у Дніпропетровській, Черкаській, Запорізькій, Житомирській, 

Волинській, Тернопільській та Полтавській областях (рис. 3.2, табл. 3.1).  

 
Рис. 3.2 Стан формування ОТГ в регіонах України за станом на 1 січня 2020 

р. 

Джерело:  [153] 

 

Аналізуючи особливості формування ОТГ, слід зауважити відсутність 

чітких критерії, згідно яких таке укрупнення мало відбуватися. Це, перш за все, 

пов’язано із задекларованою добровільністю об’єднання, - ОТГ мають 

утворюватися в результаті згоди громад на укрупнення, що ускладнює їх 

утворення за певними параметрами. Разом з тим, Офісом реформ при 

Міністерстві розвитку громад та територій України для можливості проведення 

ефективного аналізу стосовно тенденцій формування ОТГ визначено перелік 

показників, які використовуються для оцінки процесу укрупнення 

адміністративно-територіальних одиниць базового рівня та моніторингу їх 

фінансової спроможності. До таких критеріїв віднесено:  

- чисельність населення;  

- обсяг власних доходів на одного мешканця в громаді;  

- рівень дотаційності бюджетів;  
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- обсяг капітальних видатків на одного мешканця;  

- питома вага видатків на утримання апарату управління у фінансових 

ресурсах громади. 

Таблиця 3.1 

Особливості формування ОТГ в регіонах України станом на 1 січня 2020р. 

ОБЛАСТЬ 
Частка 

населення в 
ОТГ, % 

Площа 
ОТГ в 

області, % 

Частка 
ОТГ з 

чисельністю 
жителів 

менше 5 тис. 
осіб, % 

Питома вага 
територіальних 

громад 
неохоплених 

Перспективним 
планом,% 

Донецька* 96,3 46,9 21,1 0 

Дніпропетровська 93,3 72,4 45,8 0 
Запорізька 88,3 70,7 50,9 0 
Чернігівська 84,8 64,7 42 2,5 
Житомирська 82,6 67,7 35,1 0,5 

Миколаївська 81,8 52,4 45,2 12,1 

Луганська* 81,6 49,2 58,3 0 
Хмельницька 80,7 62,2 29,4 0 
Сумська 79,8 46,1 34,2 0,2 
Волинська 74,6 60,2 35,2 0 
Полтавська 73,6 37,3 46,4 4,2 
Харківська 73,5 25,7 4,3 0 
Україна 72 44,5 37,4 13,4 
Одеська 70,1 35,9 21,6 65,7 
Чернівецька 69,4 50 21,6 10,7 
Черкаська 68,5 43,5 55,9 25,5 
Тернопільська 66,1 49,9 47,2 2 
Херсонська 63,5 37,8 51,4 7,4 
Кіровоградська 60,1 25,1 59,3 1 
Львівська 58,6 24,6 26,8 13,8 
Київська 57,9 21,2 20,7 42,2 
Рівненська 56,6 40,8 28,3 0 
Івано-Франківська 56,1 35,8 15,4 3,1 

Вінницька 55,2 21,9 38,3 23,9 

Закарпатська 34,1 12,3 6,3 100 

*без урахування тимчасово окупованої території 

Джерело: складено автором на основі [153] 

 

Суттєву увагу в даному переліку приділено показнику чисельності 

населення в ОТГ. Якщо звернутися до тенденцій формування ОТГ в Україні, 
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починаючи з 2015 року, коли і були утворені перші об’єднані громади (табл. 3.2), 

можна зробити такі висновки: 

Таблиця 3.2 

Динаміка основних показників формування ОТГ в Україні 

Роки 
Середня кількість 

місцевих рад в одній 
ОТГ 

Середня чисельність 
жителів в ОТГ 

Середня площа 
ОТГ, кв. км. 

2015 5,1 8711,0 231,4 

2016 4,9 8395,0 244,8 

2017 4,8 8417,0 251,9 

2018 4,6 18964,0 240,1 

2019 4,6 14713,0 238,9 

2015-2019 4,8 11840,0 241,4 

Джерело: складено авторм на основі [184] 

 

- середня чисельність місцевих рад,  об’єднаних в одну ОТГ, становить 4,8 

одиниці, хоча помітною є тенденція до зменшення кількості рад при об’єднанні 

впродовж аналізованого періоду (якщо у 2015 році цей показник складав 5,1 

раду, то у 2019 – 4,6 рад); 

-  середня чисельність жителів в ОТГ складає 11 840 осіб, що є порівняно 

оптимальним показником (низка досліджень науковців країн Заходу та 

вітчизняних дослідників вказують на те, що лише громада з населенням більше 

п’яти тисяч осіб мають можливість до розвитку); разом з тим, помітним є стрімке 

зростання показника у 2018 році ( у 2,2 разу), що пов’язане з визнанням 

спроможними територіальними громадами міст обласного значення, чисельність 

населення в яких значно більша, ніж у сільських, селищних та громадах малих 

міст; 

середня площа громади складає 241,4 кв. км.; помітним є зменшення площі 

громад у 2018 році в порівнянні з попередніми періодами, чим результувалося 

знову ж таки надання статусу спроможних містам обласного значення (такі міста 
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мають меншу площу, ніж в середньому ОТГ, проте на їх території 

сконцентровано значний ресурсний, людський та економічний потенціали). 

 Аналіз впливу чисельності жителів сформованих до 2019 р. об’єднаних 

громад на рівень їх спроможності (рис. 3.3) дозволяє зауважити, що саме громади 

з чисельністю жителів до 5 тис. осіб мали найвищі показники питомої ваги 

видатків на утримання апарату управління у власних доходах (35,3%) та суми 

заробітної плати у видатках загального фонду (76,2%). Але рівень дотаційності 

таких громад нижчий (рис. 3.4), ніж в ОТГ з населенням 5-15 тис. осіб, а обсяги 

власних доходів на одну особу вищі ніж у більшості груп громад (3396,2 грн), 

що можна пояснити наявністю в цій групі ОТГ невеликих громад, які створено 

шляхом об’єднання незначної кількості місцевих рад, але на території яких 

розташовані і сплачують до місцевого бюджету податки великі підприємства, які 

«утримують» громаду. 

 

Рис. 3.3. Розподіл ОТГ за чисельністю населення, станом на 1.09.2019 р. 

Джерело: розроблено автором на основі [184]  
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Рис. 3.4 Аналіз показників фінансової спроможності ОТГ за станом 

на 1. 09. 2019 р. 

Джерело: розроблено автором на основі [184]  

 

Слід зауважити, що на початок 2020 р. в Україні налічувалося 292 ОТГ з 

населенням менше 5 тис. осіб (36,3% від загальної кількості), що суттєво 

підвищувало ризик неспроможності таких громад до розвитку у майбутньому та 

вказувало на недоліки об’єднання громад за принципом добровільності. 

Високим рівнем фінансової спроможності серед інших характеризувалися 

ОТГ з містами обласного значення. Такі громади зазвичай бездотаційні, або 

сплачували до Державного бюджету реверсну дотацію (середній показник 

дотаційності складає 1,1%), на апарат управління спрямовується менше 20,0% 

від власних доходів громад (17,9%), на зарплату – 38,9% видатків. 
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Таким чином, станом на початок 2020 року помітною була доволі висока 

диференціація рівня фінансової спроможності вже сформованих ОТГ. Відтак по 

завершенню еволюційного етапу добровільного об’єднання територіальних 

громад держава перейшла до етапу об’єднання за принципом спроможності. 

Разом з тим, результати діяльності сформованих раніше ОТГ, які перейшли на 

прямі відносини з Державним бюджетом, достатньо коректно можна 

екстраполювати на громади, які утворені після завершення етапу добровільності 

формування. 

Окремим аспектом дослідження особливостей реформування місцевого 

самоврядування є проблема «розмивання» районного рівня управління та 

дублювання повноважень органів місцевого самоврядування ОТГ і районних рад 

і райдержадміністрацій. Такий дуалізм результується впливом на процес 

розподілу комунального майна та негативним чином впливає на юрисдикцію 

органів виконавчої влади в ОТГ, які утворені в межах не одного району.  

Потреба реформування районів та зміни взаємодії органів місцевого 

самоврядування на базовому та субрегіональному рівнях пов’язана з 

формуванням ОТГ та розширенням їх повноважень. Станом на 01.01.2020 р. 390 

районів були залучені до процесу формування ОТГ (рис. 3.5). Кількість районів, 

територія яких на 100% була покрита сформованими ОТГ, складала 24, більше 

50% - 166, менше половини – 200. І лише 75 районів були такими, на території 

яких ще не було сформовано ОТГ. 

Основними причинами важливості реформування цього рівня управління 

територіями були: 

- надмірна подрібненість районного рівня, що не відповідає, серед іншого, 

і європейській практиці (загальній класифікації територіальних одиниць  для 

статистики (NUTS), згідно з якою кількість населення територіальної одиниці 

рівня NUTS-3 (в Україні йому відповідають райони) мають складати 150-800 тис. 

осіб (тільки 3 вітчизняні райони мали чисельність населення понад 150 тис. осіб; 

у 6 районах чисельність населення взагалі складала до 10 тис. осіб); 
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Рис. 3.5. Структура районів областей України за рівнем покриття їх 

території ОТГ, 2020 р., % 

Джерело: розроблено автором на основі [184]  

 

- дублювання повноважень органів управління районного рівня та ОТГ, що 
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- нераціональність використання ресурсів на рівні району у зв’язку з 

децентралізаційними процесами на бозовому рівні (станом на 2019 рік в Україні 

нараховувалося 48,1 тис. працівників районних державних адміністрацій, на 

утримання яких з Державного бюджету було виділено 6,4 млрд. грн.); 

- відсутність взаємозалежності та координації районів та територіальних 

підрозділів центральних органів виконавчої влади; 

- виведення вторинної ланки охорони здоров’я з переліку повноважень 

районного рівня управління в результаті відповідної секторальної реформи; 

- формування ЦНАПів на території громад, що переносить надання 

адмінпослуг на місцевий рівень.   

17 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла Постанову № 

3650 «Про утворення та ліквідацію районів». Згідно з документом, тепер в 

Україні 136 районів замість 490. Попередньо Мінрегіоном України планувлося 

сформувати 102 територіальні одиниці субрегіонального рівня (рис. 3.6) 

відповідно до таких критеріїв [140]:  

1) територія має бути компактною, географічно цілісною і нерозривною; 

2) чисельність населення не має бути меншою за 150 тисяч осіб; 

3)  центром району є місто-обласний центр (при цьому, будь-який 

населений пункт, розташований у межах 30-ти кілометрової зони доступності від 

межі міста – обласного центру, не може розглядатися як потенційний 

адміністративний центр району), або, при його відсутності, місто з постійною 

чисельністю населення не менше 50 тисяч осіб;  

4) Зона доступності визначається по автомобільних шляхах з твердим 

покриттям  на відстані до 60 км від межі адміністративного центру району. 

        У низці випадків проєктоване міністерством укрупнення районів було 

визнано надмірним й у результаті створено 136 адміністративно-територіальних 

одиниць субрегіонального рівня – районів. 

 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3650&skl=10
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=3650&skl=10
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Рис. 3.6. Проектна кількість об’єднаних районів в регіонах України 

Джерело: [265] 

 

Реформа субрегіонального рівня в Україні передбачає не лише їх 

укрупнення, а й зміну системи повноважень на засадах ефективності їх розподілу 

та субсидіарності. В умовах співпраці та спільних консультацій представників 

різних рівнів управління визначено перелік повноважень, який рекомендується 

передати на районний рівень (рис. 3.7). Разом з тим, практична реалізація 

процесу реформування адміністративно-територіальних одиниць 

субрегіонального рівня звелася до повного виведення з повноважень цієї ланки 

функцій з місцевого самоврядування, навіть тих, що виходячи з принципу 

субсидіарності однозначно ефективніше провадити на рівні району. 
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Рис. 3.7  Розподіл повноважень  між рівнями управління в контексті зміни 

адміністративно-територіального устрою України 

Джерело: розроблено за участі автора [205] 
  
 
До таких повноважень включено:  

- управління і утримання спільних об’єктів культури, фізичної культури, 

туризму, архітектурних пам’яток районного значення; управління іншим 

спільним комунальним майном та підприємствами комунальної власності 

територіальних громад району, утримання шкіл-інтернатів загального профілю, 

спеціалізованих шкіл; 

- надання визначених спеціалізованих медичних послуг, затвердження 

тарифів у сфері охорони здоров’я, відповідно до методики розрахунків таких 

тарифів; 

- управління трудовими архівами та будинками соціальної допомоги; 

РЕГІОН 
територіальна основа утворення і діяльності органів 

місцевого самоврядування і органів виконавчої влади 
в процесі реалізації державної регіональної політики, 
забезпечення збалансованого просторового розвитку і 

надання населенню визначених публічних послуг  
територіальна основа утворення і діяльності органів 

РАЙОН 
територіальна основа організації і діяльності органів 

місцевого самоврядування в процесі надання 
відповідних послуг, які об’єктивно передаються 

органами місцевого самоврядування територіальних 
громад у складі району 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА 
територіальна основа для здійснення місцевого 

самоврядування жителями населених пунктів, які 
розташовані на території громади, формування і 

діяльності органів місцевого самоврядування  
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- будівництво доріг та утримання транспортної інфраструктури районного 

значення; 

- створення підрозділів для подолання наслідків стихійних лих та 

надзвичайних ситуацій; 

- захист навколишнього середовища, сприяння розвитку рекреаційного 

потенціалу території району; 

- сприяння соціально-економічного розвитку району, у тому числі, шляхом 

залучення інвестицій, грантів, міжнародної технічної допомоги; 

- спірним залишається питання закріплення на рівні району повноважень 

щодо управління вторинною медициною та дорожнім господарством [306]. 

Таким чином, зміна територіальної основи місцевого самоврядування в 

Україні сьогодні перебуває на етапі переходу від добровільного об’єднання 

територіальних громад до етапу їх формування згідно чітко визначених критеріїв 

та забезпечення можливостей до розвитку таких громад у майбутньому. З іншої 

сторони сьогодні відбувається формування належних умов для забезпечення 

укрупнення районів та зміни системи взаємодії субрегіонального рівня з  

базовим – територіальними громадами.  

 

 

3.2. Аналіз фінансово-бюджетної спроможності територіальних громад  

 
Дослідження особливостей розвитку територіальних громад в умовах 

реформування системи місцевого самоврядування вимагає, поряд з детальним 

опрацюванням даних щодо формування територіальної основи управління на 

місцевому рівні та визначенням тенденцій у цьому процесі,  приділення уваги 

питанню бюджетно-фінансового забезпечення таких громад їх відносин з 

державним бюджетом. 

Найефективнішою стосовно реалізації та нормативно-правової визначеності 

в питанні розвитку ОТГ як елемента територіальної організації влади є складова 
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децентралізації в сфері бюджетних відносин. Методика формування спроможних 

територіальних громад вказує на засадничі принципи та умови їх створення, чітко 

обумовлює поняття визначення спроможності громади, яка є основою 

функціонування місцевого самоврядування на відповідній території та запорукою 

її сталого розвитку. Спроможною визначається громада, здатна забезпечити 

належний рівень надання публічних послуг за умови врахування наявних кадрових 

ресурсів, розвитку інфраструктури і рівня фінансової забезпеченості.  

Науково обґрунтований аналіз фінансової та інвестиційної спроможності 

новостворених у процесі реформи територіальних громад потребує опрацювання 

матеріалів щодо їх фінансово-інвестиційної діяльності. Такий аналіз нами 

проведено на прикладі об’єднаних територіальних громад  Львівської області, які 

перейшли на прямі відносини з Державним бюджетом до 2019 р.  

За період 2015-2019 рр. в результаті об’єднання 170 місцевих рад в області 

створено 41 ОТГ. Найбільша кількість ОТГ було утворено у 2015 році, на початку 

реформи, - 15 громад (об’єдналося 48 місцевих рад), у 2016 році – 7 ОТГ (42 ради), 

у 2017 році – 13 ОТГ (51 рада), у 2018 році – 5 ОТГ (27 рад), у 2019 році – 1 громада 

(5 рад). Найбільше місцевих рад об’єдналося навколо сіл: у регіоні 22 сільські ОТГ. 

Навколо селищ утворилося 10 ОТГ, міст – 9.   

В процесі порівняння ОТГ, які за цей час були створені у Львівській області 

та Україні загалом, помітною є різниця у розмірах громад. Утворені в регіоні ОТГ 

мали меншу середньої по Україні кількість суб’єктів, що їх сформували, 

чисельність населення та площу території (рис. 3.8).  

Так, середня кількість місцевих рад, які увійшли в одну ОТГ, у Львівській 

області дорівнює 4,1, що складає 86% середнього по Україні (4,8 місцевих рад). 

Площа громад в середньому на 50% менша в регіоні ніж по Україні і складає 120,9 

кв. м. Значно меншою є і чисельність населення – 7972,1 осіб (67% від 

середньоукраїнського значення).  

Такі результати порівняння вказують на існування певних регіональних 

особливостей формуванні ОТГ, що може мати вплив на рівень фінансової 
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спроможності таких громад та можливості виконувати ними власні делеговані 

повноваження.  

 
Рис. 3.8  Особливості формування ОТГ у Львівській області та Україні, 

2019 р., % ( середній показник по Україні   = 100%) 

Джерело: розроблено автором на основі  [184] 

 

Для забезпечення спроможності територіальних громад впродовж 2014-

2015 рр. до бюджетного законодавства були внесені зміни, якими було 

розширено повноваження органів місцевого самоврядування на базовому рівні 

та забезпечено бюджетну автономію і закріплено відповідні фінансові ресурси 

для виконання покладених на органи самоврядування функцій.  

Передовсім було розширено перелік закріплених за бюджетами ОТГ 

податків та переглянуто нормативи їх розподілу між бюджетами (табл. 3.3). 

Ці зміни сприяли зростанню рівня фінансової спроможності 

територіальних громад, але при цьому зростали диспропорції фінансового 

забезпечення громад. 

Оскільки основним джерелом доходів бюджетів ОТГ є податкові 

надходження, які справляються на території громади, сьогодні спостерігається 
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залежність фінансової спроможності громади від тих чинників, які 

безпосередньо впливають на надходження того чи іншого платежу.  

Таблиця 3.3 

Нормативи розподілу надходжень до бюджетів різних рівнів 

Перелік платежів Бюджет  
Києва 

Обласні 
бюдж. 

Бюджети 
міст ОЗ 

Бюдж. 
громад 

Районні 
бюдж. 

Бюджети  
міст РЗ 

Селищ. 
та сіль. 
бюдж. 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

Загальнодержавні податки 

Податок та збір на доходи 
фізичних осіб 40% 15% 60% 60% 60% - - 

Податок на прибуток (крім приб. 
підпр. держ. та комун. власності) 10% 10% - - - - - 

Податок на прибуток 
підприємств та фін. установ 
комун.  власності 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Рентна плата за спец. використ. 
ліс. рес. в частині рубок гол. кор. 50% 50% - - - - - 

Рентна плата за спеціальне 
використ. інших лісових ресурсів  100% - 100% 100% - 100% 100% 

Рентна плата за спец. викор. води 
(крім  водних об’єктів місц. 
знач.) 

50% 50% - - - - - 

Рентна плата за спец. викорис. 
водних об’єктів місцевого знач. 100% - 100% 100% - 100% 100% 

Рентна плата за  вид. кор. коп. 
загальнодерж. значення 25% 25% - - - - - 

Рентна плата за  видобування 
корисних копалин місц. значення 100% - 100% 100% - 100% 100% 

Плата за використання інших 
природних ресурсів 100% 100% - - - - - 

Акцизний податок з реалізації  
підакцизн. товарів 100% - 100% 100% - 100% 100% 

Частина акциз. податку з виробл. 
та ввез. в Україну пального 

13,44
% - 13,44% 13,44% - 13,44% 13,44% 

Місцеві податки і збори 
 

Податок 
на 

майно 

под. на нерух. майно 100% - 100% 100% - 100% 100% 

плата за землю 100% - 100% 100% - 100% 100% 

транспортний податок 100% - 100% 100% - 100% 100% 

Єдиний податок 100% - 100% 100% - 100% 100% 

Збір за місця для парк. транс. зас. 100% - 100% 100% - 100% 100% 

Туристичний збір 100% - 100% 100% - 100% 100% 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

Екологічний податок 80% 55% 25% 25% - 25% 25% 
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Джерело: складено автором на основі Бюджетного кодексу України 

Якщо до реформи децентралізації в Україні практично усі місцеві бюджети 

були повністю залежними від фінансування з Державного бюджету, то в умовах 

реформування основне завдання полягає у стимулюванні громад до ефективного 

використання наявних ресурсів для забезпечення власної фінансової автономії і 

спроможності виконувати покладені на органи місцевого самоврядування 

повноваження та надавати відповідні послуги населенню. 

Аналіз доходів бюджетів ОТГ Львівської області показує суттєві 

диспропорції наявних фінансових ресурсів у громад у розрахунку на одну особу 

(рис. 3.9).    

Рис. 3.9 Динаміка доходів (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) на одну 
особу в ОТГ Львівської області, 2016-2018 рр. 

Джерело: на основі даних [68] 

 

Рівень диференціації суми доходів бюджету ОТГ на одну особу населення 

між громадами, які функціонували у 2016 році, склав 1,8 раза (якщо у 

Тростянецькій громаді на особу припадало 6015,2 грн., то у Новоміській – 3320,1 

грн.), у 2017 році – 1,8 (у Тростянецькій – 7557,0 грн., у Міженецькій – 4203,4 грн.), 

у 2018 році – 2,3 рази (Славська – 16423,8 грн., Новоміська – 5162,5 грн.).  
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Найвищими показниками доходів (з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів) на одну особу характеризуються ОТГ, створені у 2017 році, а саме  

Славська (16423,8 грн.), Солонківська (11863,1 грн.), Волицька (10832,0 грн.), а 

також Давидівська ОТГ, утворена у 2016 році (10460,7 грн.). Високий рівень 

фінансової спроможності цих громад пов’язаний з вигідним географічним 

розташуванням (селище Славське є широковідомим туристичним центром, 

оскільки знаходиться в передгір’ї Карпатських гір, а тому на його території є 

численні бази відпочинку та санаторії, багато жителів займаються 

підприємницькою діяльністю, що і сприяє високим надходженням податків та 

інших платежів до місцевого бюджету), сусідством з великим містом (Солонківська 

та Давидівська ОТГ межують з обласним центром, на їх території знаходяться 

численні підприємства, АЗС (оскільки через територію цих громад проходять 

важливі автомобільні шляхи, які ведуть до міста) тощо), або тим, що на території 

громади зареєстроване або розміщене потужне підприємство, яке сплачує до 

місцевого бюджету великі обсяги податків. З іншої сторони, порівняно високий 

рівень фінансової спроможності бюджету ОТГ забезпечує розміщення на їх 

території численних автозаправних станцій, що можливе при проходженні 

територією важливих автомобільних шляхів з високим рівнем транспортної 

завантаженості. 

Аналізуючи доходи бюджетів ОТГ Львівської області (табл. 3.4, рис. 3.10), 

помітною є висока питома вага трансфертів у їх складі (середній показник по 

області складає 62,7%) та пряма залежність між обсягом доходів на особу та рівнем 

фінансування з центру. 

Показник частки власних доходів (податкових, неподаткових надходжень та 

доходів від операцій з капіталом) у складі загального обсягу доходів бюджету 

більший 50% є у семи з 35 ОТГ області, а саме у: Славської (73,2%), Солонківської 

(70,6%), Кам’янка-Бузької (58,6%), Мурованської (58,1%), Давидівської (55,6%), 

Тростянецької (52,8%) та Новокалинівської (51,4%) ОТГ.  

Натомість 80% ОТГ регіону виконує надані їм повноваження, власні і 

делеговані, більше ніж наполовину за рахунок фінансової підтримки з Державного 
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бюджету. Лідерами серед таких громад є Вільшаницька (13,6%), Луківська (16,0% 

власних доходів у складі доходів бюджету), Новоміська (17,4%) та Воле-

Баранецька (17,0%)  ОТГ.  Усі перелічені громади були утворені у 2015 році у 

першу хвилю укрупнення і впродовж трьох років існування не показали високих 

результатів розвитку та оптимального рівня спроможності. 

 
Рис. 3.10 Порівняння обсягу доходів на одну особу населення з бюджетів 

ОТГ Львівської області, 2018 р. 

Джерело: на основі даних [68] 

Тенденція формування завідома неспроможних громад притаманна цьому 

періоду, оскільки в умовах запуску реформи і утворення 156 перших ОТГ на рівні 

центральних органів влади на перші позиції ставилося питання її незворотності і 

руху вперед, а не її якості результатів. Стимулами до об’єднання для громад, які 

формувалися в цей період, були: перехід до прямих міжбюджетних відносин з 

Державним бюджетом та можливість додаткового фінансування за рахунок 

отримання субвенції на формування інфрастурктури об’єднаних територіальних 

громад.  

Основним джерелом доходів місцевих бюджетів в Україні, в тому числі в 

бюджетів ОТГ, як уже було зазначено, є податкові надходження. Серед 

аналізованих ОТГ в регіоні вони становлять 92,1% сукупних доходів громад, в той 
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час як неподаткові надходження займають 6,0%, а доходи від операцій з капіталом 

– 1,9% (рис. 3.11). 
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Таблиця 3.4 
Динаміка власних доходів ОТГ Львівської області, 2016-2018 рр. 

ОТГ 
 

Власні доходи, тис.грн. 
Темп приросту, 
2018/2017 рр., % 

Питома вага власних доходів 
у складі доходів (з 

урахуванням міжбюджетних 
трансфертів), % 

2016 2017 2018 
Обсяг доходів на одну 

особу, грн. 
Рейтинг 

ОТГ 
Обсяг доходів на 
одну особу, грн. 

Рейтинг 
ОТГ 

Обсяг доходів на 
одну особу, грн. Рейтинг ОТГ 

Бабинська ОТГ 2564,6 2 3343,9 4 3241,7 12 96,9 41,7 
Бісковицька ОТГ 988,1 8 1476,8 15 1687,7 27 114,3 27,5 
Вільшаницька ОТГ 409,8 14 790,1 19 982,6 32 124,4 13,6 
Воле-Баранецька ОТГ 471,6 12 744,2 20 905,9 33 121,7 17,0 
Гніздичівська ОТГ 1147,2 7 1959,4 12 2416,0 17 123,3 39,2 
Грабовецька ОТГ 965,1 9 1733,4 13 2026,6 20 116,9 35,9 
Дублянська ОТГ 1225,0 6 2015,2 11 2065,8 19 102,5 34,5 
Заболотцівська ОТГ 1328,3 5 2111,0 10 3056,0 13 144,8 38,8 
Луківська ОТГ 463,8 13 735,9 21 881,5 35 119,8 16,0 
Міженецька ОТГ 570,4 11 1120,7 17 1176,5 29 105,0 22,7 
Новокалинівська ОТГ 2195,6 3 2865,9 6 3388,2 11 118,2 51,4 
Новоміська ОТГ 380,0 15 678,4 22 899,3 34 132,6 17,4 
Новострілищанська ОТГ 1679,0 4 2271,4 8 2591,5 16 114,1 37,6 
Тростянецька ОТГ 3024,1 1 4052,0 1 4374,5 7 108,0 52,8 
Чукв'янська ОТГ 678,0 10 1026,9 18 1387,0 28 135,1 21,7 
Давидівська ОТГ - - 3978,3 2 5818,7 3 146,3 55,6 
Жовтанецька ОТГ - - 2691,7 7 3598,5 10 133,7 45,3 
Мостиська ОТГ - - 3232,9 5 2711,2 15 83,9 43,4 
Нижанковицька ОТГ - - 1594,9 14 1711,9 25 107,3 24,4 
Судововишнянська ОТГ - - 1408,9 16 1945,0 22 138,0 31,6 
Ходорівська ОТГ - - 2153,2 9 2307,2 18 107,2 37,4 
Шегинівська ОТГ - - 3414,1 3 4144,7 9 121,4 46,8 
Великолюбінська ОТГ - - - - 1976,6 21 - 31,1 
Великомостівська ОТГ - - - - 2807,0 14 - 41,1 
Волицька ОТГ - - - - 5403,5 4 - 49,9 
Воютицька ОТГ - - - - 1143,0 30 - 19,4 
Кам'янка-Бузька ОТГ - - - - 4776,2 6 - 58,6 
Магерівська ОТГ - - - - 1127,1 31 - 20,5 
Мурованська ОТГ - - - - 5033,9 5 - 58,1 
Підберізцівська ОТГ - - - - 4176,7 8 - 48,7 
Розвадівська ОТГ - - - - 1860,9 23 - 29,8 
Рудківська ОТГ - - - - 1761,4 24 - 25,4 
Славська ОТГ - - - - 12026,5 1 - 73,2 
Солонківська ОТГ - - - - 8379,3 2 - 70,6 
Щирецька ОТГ - - - - 1701,9 26 - 26,2 

        Джерело: складено автором на основі даних [68 
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Рис. 3.11 Структура власних доходів бюджетів ОТГ Львівської області, 

2018 р., % 

Джерело: розроблено автором на основі даних [68] 

 

Податком, за рахунок якого формується більша половина (53,5%) доходів 

бюджетів громад у Львівській області, як і по Україні загалом, є ПДФО, який 

отримується з доходів громадян і сплачується до місцевого бюджету за місцем 

реєстрації/розташування підприємства, на якому особа зайнята. Законодавчо 

визначені правила справляння ПДФО в Україні стимулюють появу певних 

закономірностей і особливостей акумуляції обсягів податку до бюджетів різних 
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Перш за все, оскільки податок сплачується до бюджетів громад, на 

території яких розташоване або зареєстроване підприємство, найбільші обсяги 

надходжень спостерігаються у розвинутих містах, а також громадах-сусідах 

великих міст. Це пов’язано зі специфікою місцерозташування підприємств, адже 

розміщення виробництв відбувається здебільшого там, де розвинені 

інфраструктура, логістична система та ринки праці, капіталу й споживчий ринок. 

Такими центрами економічного розвитку і є міста, тому саме в містах і в 

громадах поруч з ними концентрується підприємницький сектор.  

Так, найвищими обсягами надходження ПДФО на одну особу 

характеризуються Славська ОТГ (10875,0 грн.; смт Славське має розвинений 

туристично-рекреаційний напрям, також тут зареєстровані потужні 

підприємства), Солонківська (3528,0 грн.) та Давидівська (2209,6 грн.) ОТГ, які 

розташовані біля міста Львова та на території яких функціонує багато 

підприємств, Кам’янка-Бузька ОТГ (3072,0 грн.; центром громади є місто-

районний центр) (рис. 3.12).  

 
Рис. 3.12 Динаміка надходження ПДФО на одну особу населення до 

бюджетів ОТГ Львівської області, грн., 2016-2018 рр. 

Джерело: розроблено авторм на основі даних [68] 
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Серед цього переліку громад є також Новокалинівська (2544,7 грн.) і 

Жовтанецька (2498,7 грн.) ОТГ. На території цих громад розташовані великі 

суб’єкти-платники податку, за рахунок яких місцеві бюджети мають високий 

рівень фінансової спроможності та. 

Важливим в питанні забезпечення фінансової спроможності ОТГ є 

визначення рівня залежності місцевих бюджетів від надходження акцизного 

податку. Цей податок включає в себе три складові, а саме: акцизний податок з 

вироблених в Україні підакцизних товарів (пального); акцизний податок з 

ввезених на митну територію України підакцизних товарів; акцизний податок з 

реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. 

Відповідно до Законів України від 17.11.2016 р. №1762 та 1763 [190; 191]  

акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів у повному обсязі буде зараховуватися до 

спеціального фонду Державного бюджету як джерело формування Державного 

дорожнього фонду. Тому з 2021 року цю частину податку буде вилучено зі 

складу доходів бюджетів ОТГ. 

Для виявлення можливих загроз зниження рівня фінансової спроможності 

територіальних громад на рис. 3.13 наведено дані стосовно обсягів надходження 

акцизного податку до бюджетів ОТГ Львівської області та залежності 

відповідних бюджетів від справляння податку на території.  

Загроза зниження фінансової спроможності бюджетів через втрату 

надходжень від справляння акцизного податку з пального є актуальною для 

Бабинської ОТГ, питома вага податку в складі власних доходів бюджету якої 

складає 58,4%, Підберізцівської (43,1%), Волицької (38,7%), Мурованської 

(34,6%) громад, тобто перевищує 1/3 надходжень, зібраних на території. 

Щодо чинників впливу на акумулювання акцизного податку, можна 

виділити такі: у випадку справляння акцизу з пального – це вигідне 

місцерозташування та проходження важливих автошляхів, що стимулює 

розміщення вздовж таких доріг автозаправних станцій, й високі показники 

реалізації пального; у випадку акцизного податку з реалізації суб’єктами 
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роздрібної торгівлі підакцизних товарів – це рівень розвитку роздрібної торгівлі 

в громаді і, що особливо важливо, організація процесу торгівлі підакцизними 

товарами в рамках законодавчо визначених норм.  

 
Рис. 3.13 Надходження акцизного податку до бюджетів ОТГ Львівської 

області у 2018 р., грн. на особу 

Джерело: розроблено автором на основі даних [68] 

 

В умовах проведення реформи місцевого самоврядування та фінансової 

децентралізації одним з основних завдань зміни бюджетно-податкового 

забезпечення громад було розширення органам місцевого самоврядування 

повноважень щодо самостійного встановлення правил справляння місцевих 

податків і зборів для стимулювання ефективного використання власних ресурсів 

громади. Саме тому  змінами до Бюджетного та Податкового кодексів від 28.12. 

2014 року до складу місцевих податків і зборів було віднесено єдиний податок, 

податки на майно (плата за землю, податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, транспортний податок), туристичний збір і збір за паркування 

транспортних засобів. Це дозволило забезпечити вагому роль місцевих податків 

і зборів у наповненні місцевих бюджетів, оскільки з 2014 року питома вага цих 

податків у доходах зросла з 3,5% до 10,9% у 2018 році. 
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В ОТГ Львівської області місцеві податки і збори складають в середньому 

25%, тобто чверть усіх власних надходжень (рис. 3.14). В таких громадах, як 

Дублянська, Новострілищанська, Тростянецька, Ходорівська, Грабовецька їх 

частка перевищує 40,0%. Натомість в Бабинській, Новокалинівській, 

Шегинівській, Великомостівській, Славській цей показник не сягає і 20,0%, що 

пов’язане з наявністю інших значних джерел наповнення місцевих бюджетів. 

Для прикладу, у Бабинській громаді – акцизний податок з пального, у 

Новокалинівській – ПДФО, який справляється за рахунок розміщення на 

території громади військових обєктів.  

 
Рис. 3.14 Склад і структура місцевих податків та зборів в бюджетах ОТГ 

Львівської області, 2018 р. 

Джерело: розроблено автором на основі даних [68] 

 

Дослідження складу місцевих податків і зборів дозволяє виокремити два 

податки – плату за землю, яка на сьогодні є другим за ПДФО 
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бюджетоформуючим податком, та єдиний податок. Окрім того, важливим і 

таким, який можна назвати значним, фінансовим резервом громад є також 

податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, частка якого в складі 

доходів місцевих бюджетів дуже незначна, тоді як в розвинених країнах вона 

сягає 2,5% ВВП. Зважаючи на те, що сьогодні органам місцевого самоврядування 

забезпечено право самостійного визначення ставок при оподаткуванні платників 

податку, саме через забезпечення ефективного адміністрування податку на 

нерухомість можна залучити до бюджету значні фінансові надходження. Проте, 

потенціал цього податку сьогодні громадами не використувується у повній мірі. 

Як висновок, в процесі аналізу особливостей формування доходів 

бюджетів територіальних громад можна зазначити наступне: 

- в умовах реформи децентралізації відбулося посилення фінансової бази 

розвитку територіальних громад разом з перенесенням відповідальності за їх 

розвиток громади на органи місцевого самоврядування; це супроводжувалося 

зростанням диспропорцій у розвитку адміністративно-територіальних 

формувань через різницю у наявних фінансових, трудових, земельних ресурсах 

в управлінському потенціалі громад; 

- внаслідок децентралізації, до місцевих бюджетів базового рівня було 

передано 60% ПДФО, який сьогодні є основним наповнювачем бюджету 

території; надходження цього податку до місцевого бюджету є стимулом для 

органів самоврядування до розвитку підприємництва на своїй території та 

розміщення тут виробництв; 

-  позитивним і перспективним стало розширення переліку місцевих 

податків і зборів, головно через віднесення до таких єдиного податку і майнових 

податків, плати за землю та податку на нерухомість; саме щодо встановлення 

таких податків органи місцевого самоврядування мають широкі повноваження в 

законодавчо визначених межах, що дозволяє їм вести власну податкову політику 

на своїй території; 
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-  з початком реформи одним з джерел наповнення місцевих бюджетів було 

визначено акцизний податок, який включає податок на пальне і на підакцизні 

товари, які реалізуються суб’єктами роздрібної торгівлі; цей платіж став одним 

з основних доходних джерел для численних ОТГ, тому, попри заплановані зміни, 

вже другий рік акциз з пального залишають у місцевих бюджетах, але загроза 

його втрати і зниження фінансової спроможності для багатьох громад 

залишається.  

Системність проведення децентралізаційних змін в Україні проявляється і 

через одночасне взаємовідносне розширення джерел доходів місцевих бюджетів, 

і через перерозподіл видаткових повноважень між бюджетами в напрямі 

посилення ролі місцевого самоврядування на засадах субсидіарності з 

врахуванням повноти надання послуг, гарантованих державою,  і їх наближення 

до споживача. Тому розмежування видів видатків між місцевими бюджетами 

здійснюється в межах виділених груп, а саме: перше – видатки на 

функціонування бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують 

необхідне першочергове надання публічних послуг і які розташовані найближче 

до споживачів, здійснюються з бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ, міст і 

бюджетів ОТГ; друге – видатки на функціонування бюджетних установ та 

реалізацію заходів, які забезпечують надання основних публічних послуг для 

всіх громадян України, здійснюються з бюджетів міст обласного значення, 

районних бюджетів та бюджетів ОТГ; третє – видатки на функціонування 

бюджетних установ та реалізацію заходів, які забезпечують публічні послуги для 

окремих категорій громадян, або реалізацію програм, потреба в яких існує в усіх 

регіонах України, здійснюються з обласних бюджетів. Таким чином, з бюджетів 

ОТГ здійснюються видатки на: 

 освіту – дошкільну та загальну середню освіту, позашкільну освіту; 

 охорону здоров’я – первинну медицину; 

  захист та соціальне забезпечення; 
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 фізичну культуру і спорт; 

 місцеву пожежну охорону; 

  муніципальні формування з охорони громадського порядку; 

 органи місцевого самоврядування; 

 житлово-комунальне господарство та благоустрій населених пунктів; 

 культурно-мистецькі програми місцевого значення; 

 типове проектування, реставрацію та охорону пам’яток архітектури; 

 транспорт, дорожнє господарство; 

 обслуговування місцевого боргу; 

 програми природоохоронних заходів місцевого значення; 

 управління комунальним майном; 

 регулювання земельних відносин; 

 заходи у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру в межах повноважень, встановлених 

законом; 

 заходи та роботи з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки 

місцевого значення; 

 проведення місцевих виборів і місцевих референдумів; 

 підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб 

місцевого самоврядування. 

Досліджуючи особливості здійснення видатків з бюджетів ОТГ Львівської 

області (рис. 3.15), можна зауважити дещо вищий рівень диференціації обсягу 

видатків на одну особу в громадах (3,0 рази) та обсягу доходів (з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів (2,3 рази); при цьому, цей показник суттєво нижчий 

ніж диференціація між власними доходами (13,6 разів). 

 Передовсім це пов’язано з тим, що делеговані повноваження органам 

місцевого самоврядування фінансуються за рахунок надходження до місцевих 
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бюджетів субвенцій.  За таким принципом здійснюється фінансування в таких 

сферах як освіта і охорона здоров’я.  

 
Рис. 3.15 Видатки з бюджетів ОТГ Львівської області на одну особу, грн., 

2018 р. 

Джерело: розроблено автором  на основі даних [68] 

 

Так, фінансування загальної середньої освіти з 2015 року здійснюється за 

рахунок освітньої субвенції, яка розраховується для громади у відповідності до 

чисельності учнів в громаді з врахуванням розрахункової наповнюваності класів, 

контингенту учнів і заробітної плати вчителя. Таким чином, ці кошти йдуть на 

покриття видатків на заробітну плату, а видатки на утримання самих закладів 

освіти здійснюється з місцевого бюджету, як і витрати на дошкільну і 
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позашкільну освіту в цілому. Аналогічно здійснюється і фінансування охорони 

здоров’я – за рахунок медичної субвенції. 

Використанням таких механізмів в процесі здійснення видатків на 

місцевому рівні досягається і гарантоване забезпечення населення основними 

послугами через їх фінансову підтримку з центру, і надання можливості органам 

місцевого самоврядування самостійно, за рахунок власних ресурсів, 

забезпечувати мешканців суспільними благами. Недоліком такої видаткової 

політики є диференціація якості послуг, які надаються в різних ОТГ. Про це 

свідчать дані рейтингу ОТГ Львівської області за обсягом видатків на одну особу 

(рис. 3.15), де перші позиції займають економічно розвинені громади – Славська 

(14262,9 грн), Солонківська (11456,8 грн), Давидівська (11384,6 грн). 

Аналіз складу і структури видатків з бюджетів ОТГ Львівської області 

(рис. 3.16) дозволяє зробити певні висновки. В результаті децентралізації не 

вдалося подолати тотальної соціальної спрямованості видатків з місцевих 

бюджетів, що спричиняє недофінансування видатків економічного спрямування.  

В середньому по Львівській області половина видатків з бюджету йде на 

фінансування освіти (46,3%), що часто пов’язане з «роздутістю» мережі закладів 

освіти та значною кількість функціонуючих малокомплектних шкіл, фінансове 

утримання яких обходиться територіальним громадам значно дорожче, ніж шкіл 

з оптимальною наповнюваністю.  

Значна частина фінансового ресурсу йде на загальнодержавні видатки, які 

включають в себе утримання органу управління громадою. В середньому по 

регіону цей показник становить 22,8%.  На охорону здоров’я  - 7,6 %. Значно 

менші обсяги видатків на ЖКГ (3,2%), духовний і фізичний розвиток (5,7%), а 

видатки на громадський порядок і безпеку є лише в чотирьох ОТГ 

(Нижанковицькій (0,2% видатків бюджету), Шегинівській (0,5%), Воютицькій 

(0,5%), Магерівській (0,7%)), на охорону навколишнього природного 

середовища – в десяти громадах і складає в середньому 0,6% видатків. 
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Рис. 3.16 Структура видатків з бюджетів ОТГ Львівської області, 2018 р. 

Джерело: розроблено автором на основі даних [68] 
 

Рис. 3.17 засвідчує, що на утримання апарату управління ОТГ Львівської 

області витрачають в середньому 37,9% власних доходів, тобто більше 1/3. 

Воле-Баранецька ОТГ витрачає на власні органи управління 84,9% власних 

доходів, Міженецька – 76,3%, Вільшаницька – 73,9%, Новоміська – 66,2%, 

Чукв’янська – 60,4%, що свідчить про неспроможність цих громад за рахунок 

власних ресурсів забезпечити надання соціальних послуг населенню та свій 

економічний розвиток. Найменші обсяги видатків в цьому напрямі у розвинених 

Славській (10,9%), Кам’янка-Бузькій (12,0%), Великомостівській (16,6%), 

Жовтанецькій (19,0%) ОТГ. 
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Рис. 3.17 Порівняння окремих показників спроможності територіальних 

громад Львівської області, 2018 р. 

Джерело: розроблено автором на основі [68] 

 

Щодо особливостей вирівнювання фінансових можливостей 

територіальних громад, в контексті змін до бюджетно-податкового 

законодавства у 2014 році було запроваджено систему горизонтального 

вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів, яка передбачала 

надання базової дотації та вилучення реверсної дотації для бюджетів 

територіальних громад на основі порівняння надходження ПДФО.  

Аналіз рівня дотаційності бюджетів ОТГ аналізованого регіону дозволяє 

виділити високий рівень диференціації. У Львівській області бездотаційними є 

чотири ОТГ (Славська, Солонківська, Кам’янка-Бузька та Новокалинівська), три 

з них сплачують до Державного бюджету реверсну дотацію. Якщо рівень 

дотаційності бюджету Славської ОТГ складає мінус 19,5%, тобто до Державного 

бюджету надходить реверсна дотація з цього бюджету, то Новоміської – 61,7%, 

тобто ця громада нездатна забезпечити виконання покладених на неї обов’язків. 
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Таким чином, зміна засад бюджетного забезпечення місцевих бюджетів на 

базовому рівні та системи взаємовідносин цих бюджетів з Державним бюджетом 

в умовах децентралізації характеризується такими наслідками: 

- запровадженням прямих міжбюджетних відносин між бюджетом ОТГ і 

Державним бюджетом, що гарантує для місцевого самоврядування чітко 

визначений обсяг міжбюджетних трансфертів, розрахований з застосуванням 

універсальної формули та на основі запровадженого горизонтального 

вирівнювання податкоспроможності;  

- концентрацією значних фінансових ресурсів в бюджеті ОТГ (ПДФО, 

акцизний податок, майнові податки, єдиний податок), що дозволяє органам 

місцевого самоврядування розпоряджатися потужною ресурсною базою і 

ефективно здійснювати надання соціальних послуг населенню та забезпечувати 

розвиток громади; при цьому, від органів управління територією вимагається 

застосування оптимального підходу до нарощення цієї ресурсної бази, її 

ефективного використання та якісного планування розвитку громади; 

- законодавче визначення механізму здійснення видатків з місцевих 

бюджетів сформований в контексті досягнення і гарантованого забезпечення 

населення основними послугами через їх фінансову підтримку з центру, і 

надання можливості органам місцевого самоврядування самостійно, за рахунок 

власних ресурсів, забезпечувати мешканців суспільними благами. 

 

 

3.3. Інвестиційні потреби територіальних громад та рівень їх реалізації 

 

Здійснені інституційні перетворення у сфері діяльності місцевого 

самоврядування спонукають до нових підходів стосовно інвестиційної 

діяльності територіальних громад, забезпечення сталого розвитку населених 

пунктів, задоволення соціальних, комунальних, адміністративних та інших 

потреб мешканців, реалізація яких  покладається на органи управління 
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територіальних громад. За таких умов особливої важливості набуває 

розроблення територіальними громадами власної інвестиційної політики, яка 

визначатиме як цілі та завдання, так і можливості їх реалізації.  

Інвестиційні процеси в Україні регулює Закон України «Про інвестиційну 

діяльність» від 18.09.1991 року № 1561-ХІІ, із змінами та доповненнями, які 

приймаються з метою зростання інвестиційної привабливості, вдосконалення 

відносин з інвесторами та конкретизації  і чіткості окремих визначень і 

положень. 

 «Інвестиціями є всі види майнових та інтелектуальних цінностей, що 

вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті 

якої створюється прибуток (доход) та/або досягається соціальний та екологічний 

ефект» [96].  У цьому визначенні закладена норма для інвестора, який вкладає 

кошти для отримання власної вигоди, як максимальний прибуток, ефективний 

термін окупності, що нерідко призводить до невиконання важливих екологічних 

заходів, порушення соціальних стандартів працівників та інших норм, які дають 

можливість економити при будівництві та експлуатації об’єктів. 

Відповідно до цього ж закону щодо державних інвестиційних проєктів 

визначається, що інвестиції, що спрямовуються на створення (придбання), 

реконструкцію, технічне переоснащення  основних  засобів, очікуваний строк 

корисної експлуатації яких перевищує один рік, здійснюється у формі 

капітальних вкладень [96]. 

Внесення змін до законодавства України щодо інвестиційної діяльності 

забезпечує широкі можливості для територіальних громад у вирішенні питань 

локального характеру для великих інвестиційних проєктів в межах власних 

територій. Об’єднані громади можуть суттєво збільшити власні фінансові 

надходження та вирішити ряд інших соціально-економічних та екологічних 

проблем, ефективно розпорядившись власними інвестиційними ресурсами у 

вигляді природно-ресурсного, інфраструктурного потенціалу, інших переваг, що 

мають території місцевого самоврядування. 
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Для прийняття виважених системних рішень самоврядні громади повинні 

мати у власному арсеналі попередні дослідження вартості територій при тому чи 

іншому комплексному використанні для інвестування. Так, переважне  

будівництво житла може призвести до перетворення території на відповідний 

«спальний район» без наявності вільних  робочих місць, необхідної 

інфраструктури. Однотипний галузевий розвиток є загрозою для території щодо 

набуття ознак депресивності коли відбувається згортання основного 

виробництва [241]. 

Таким чином, об’єднані територіальні громади, маючи розширені 

можливості стосовно залучення інвестицій, а також спільні переваги на основі 

співробітництва громад, повинні перейти до формування балансів інвестиційних 

можливостей та інвестиційних потреб територій. За таких умов, при формуванні 

планів стратегічного розвитку громад буде зрозумілою мета, завдання залучення 

інвестицій, унеможливлюються перекоси щодо використання земельних 

ресурсів та корупційні дії . 

Управління інвестиційною діяльністю територіальних громад, як 

взаємопов’язаною сукупністю практичних дій громадян, юридичних осіб та 

держави щодо реалізації інвестицій, здійснюється в комплексі: 

1. Управління інвестиційними ресурсами, що належать громаді на правах 

комунальної власності та коштами місцевих бюджетів. 

2. Організаційно-стимулюючої співпраці органів місцевого самоврядування 

та суб’єктів інвестування і їх ресурсів, що не належать громаді. 

3.Управління людським потенціалом на основі дотримання умов високої 

якості життя населення, його екологічної та виробничої безпеки і соціального 

захисту. 

4. Охорони навколишнього природного середовища, уникнення проявів 

депресивності територій та забезпечення сталого розвитку населених пунктів у 

майбутньому. 
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Сукупність практичних дій  органів управління територіями (місцеве 

самоврядування та державні виконавчі органи через територіальні та регіональні 

управління) і інвесторів в особі громадян України, підприємств, іноземних 

громадян, інвестиційних фірм, фондів, банків, бірж тощо, регулюється 

законодавством України. 

Так, управління інвестиційними ресурсами, що належать громаді на правах 

комунальної власності, здійснюється відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», яким регулюється право власності, норми дій 

стосовно використання майна та ресурсів. Попри це, потребує  законодавчого 

регулювання питання щодо розробки генеральних планів населених пунктів 

територіальних громад. В Україні дотепер не забезпечено суцільне просторове 

планування населених пунктів, існує ряд застарілих генеральних планів, в той 

час, що відсутність генерального плану населеного пункту не сприяє 

ефективному використанню інвестиційних ресурсів, створює можливості для 

корупційних дій. Соціально-економічне управління громадою не тільки полягає 

у функції надання громадських послуг жителям, але й є багатогранним процесом 

взаємопов’язаного управління всіма об’єктами  та суб’єктами на території ОТГ 

у межах с визначених повноважень на основі володіння динамікою кількісних 

показників і якісних параметрів [161].  

Важливу роль у забезпеченні інвестиційної діяльності відіграє 

використання трудових ресурсів. Відомі випадки, коли для реалізації великих 

інвестиційних проєктів були наявні грошові та майнові інвестиції у інвесторів, 

сприятливі природні умови та ресурси, однак дефіцит трудових ресурсів на 

визначеній території,  віддалене проживання потенційних працівників, було 

причиною неможливості реалізації проєкту саме у цьому місці. При такій 

ситуації, територіальні громади, формуючи баланс інвестиційних ресурсів та 

інвестиційних потреб територій, повинні надзвичайно ретельно дослідити 

демографічну ситуацію на власній та суміжних територіях, можливостей 

маятникової міграції, співробітництва громад.  
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Бюджетні інвестиції – це вкладення бюджетних коштів усіх рівнів у 

створення, відновлення та модернізацію матеріальних активів довготривалого 

користування. Мета бюджетного інвестування – отримання економічного, 

соціального, екологічного ефекту або збільшення доходів місцевого бюджету, 

що в кінцевому результаті забезпечить синергію розвитку громади завдяки росту 

обсягів бюджету розвитку, тобто зростанню бюджетних інвестицій. Слід 

зазначити, що видатки інвестиційного характеру мають здатність стабілізуюче 

впливати на амплітуду циклічних коливань економіки. Так за допомогою таких 

видатків можна отримати як короткостроковий, так і довгостроковий 

стабілізуючий ефект [114].  

Дієвим інвестиційним ресурсом територій є потенціал управлінського 

персоналу, який здатний забезпечити формування реального плану та балансу 

інвестиційних ресурсів та інвестиційних потреб об’єднаної територіальної 

громади, можливостей спільного використання територій сусідніх громад для 

реалізації великих державних пріоритетних  чи комерційних проєктів.   

Окремі інвестиційні ресурси території у більшості випадків не можуть 

створити реальну інвестицію до тих пір поки вони не почнуть зливатися, 

взаємодіяти із інвестиціями (цінностями),  зокрема земля, природні ресурси 

тощо. Інвестиції (цінності), визначені законодавством для суб’єктів інвестування 

(господарювання), можуть мати різний характер спрямування, джерела 

походження, право власності, вид, права користування тощо, але однакову мету: 

отримання доходу (прибутку). Окремо розглядається інвестиція, реалізація якої 

ставить за мету досягнення соціального та екологічного ефекту. Іноді складно 

відділити межу, так як діяльність об’єкту після завершення будівництва може 

бути прибутковою за певних умов (поточної державної підтримки), але носити 

соціальний чи екологічний характер. 

Модель управління інвестиційною діяльністю на територіях місцевого 

самоврядування відображає комплексну систему взаємних дій суб’єктів 

управління територіями та суб’єктів інвестування (інвесторів) незалежно від 
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форм власності, походження джерел інвестицій, направлених на реалізацію 

інвестиційних проектів.  

Для органів місцевого самоврядування важливим є визначення 

інвестиційних потреб території, зокрема їх пріоритетних напрямків, оскільки на 

даний час, виходячи з економічних умов України, неможливо задовольнити усі 

потреби у короткостроковому періоді. 

 Інвестиційні потреби місцевого самоврядування так чи інакше тісно 

пов’язані із регіональними та національними пріоритетами та мають різні 

можливості (джерела) покриття. Стосовно рівня територіальних громад можна 

виділити кілька груп інвестиційних потреб: 

 1. Пов’язані із забезпеченням економічного зростання: 

-  реалізація проєктів, які націлені на формування економічних кластерів, 

створення технопарків, спеціальних економічних зон, розбудовою відповідної 

інфраструктури; 

-  організація транспортного сполучення з урахуванням маятникової міграції 

та модернізація транспортної інфраструктури, поліпшення транспортного 

сполучення населених пунктів з центрами громад, субрегіонів; 

-  модернізація комунальної інфраструктури, реновація залишених 

територій і виробничих об’єктів в населених пунктах і поза ними; 

-  запровадження інноваційних технологій у системах управління 

населеними пунктами (Smart City); 

- проєкти регіонального розвитку та місцевого самоврядування, які 

сприяють підтримці створення економічної та просторової основи для 

підприємств малого та середнього бізнесу 

2. Пов’язані із збереженням навколишнього природного середовища та 

сталим використанням природних ресурсів: 

-  проєкти екологічного розвитку територій (водопостачання, 

водовідведення,  поводження з відходами тощо)  
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-  створення інфраструктури та умов для розвитку кооперації, фермерства, 

переробки та зберігання сільгосппродукції; 

-  створення туристичної інфраструктури; 

-  запровадження проєктів соціально-економічної трансформації 

проблемних територій; 

-  впровадження проєктів та заходів щодо формування мережі 

природоохоронних територій, збереження та відтворення екосистем, 

збалансованого використання природних ресурсів. 

3. Пов’язані з розвитком інфраструктури та цифровою трансформацією: 

-  проєкти створення та розвиток платформ офіційних порталів місцевого 

самоврядування, формування інфраструктури на територіях населених пунктів 

для прокладання мереж зв’язку із застосуванням сучасних інноваційних 

технологій під час капітального ремонту об’єктів комунальної власності, доріг; 

-  створення нових житлових та виробничих зон з інфраструктурним 

забезпеченням; 

-  запровадження спільних проєктів для автотранспортної інфраструктури за 

маршрутами, які проходять територією декількох територіальних громад; 

-  відновлення, санація, технічне переобладнання, модернізація та 

будівництво нових систем централізованого водопостачання, водовідведення, 

інших інженерних мереж з урахуванням сучасних вимог ефективної експлуатації 

та реальних потреб територіальних громад; 

4. Пов’язані з розвитком соціальної інфраструктури: 

-  створення системи (проєктів) надання соціальних послуг на основі 

новітніх технологій, оптимальності, доступності і високої якості, пристосування 

приміщень для всіх категорій населення, в тому числі осіб з інвалідністю; 

- створення в територіальних громадах центрів безпеки у сфері захисту 

населення і територій від пожеж та надзвичайних ситуацій, охорони 

громадського порядку, екстреної медичної допомоги; 

-  розбудова мережі центрів надання адміністративних послуг; 
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-  реалізація проєктів соціальної захищеності ветеранів та членів їх сімей у 

територіальних громадах (будівництво житла, програми перекваліфікації 

сприяння підприємництву); 

-  створення електронних комунальних та державних архівів й дата-центрів, 

забезпечення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування технічними 

можливостями для доступу різних верств населення, в тому числі осіб з 

інвалідністю; 

5. Пов’язані з використанням потенціалу історичної та культурної спадщини 

громад: 

-  здійснення заходів щодо розроблення містобудівної документації 

історичних населених місць, формування сприятливого інформаційного поля та 

промоція об’єктів історико-культурної спадщини; 

-  фінансування проєктів держано-приватного партнерства у сфері 

збереження та охорони об’єктів історико-культурної спадщини. 

6. Пов’язані з розвитком освіти: 

-  проєкти будівництва закладів базової освіти, дошкільних та позашкільних 

установ за державними програмами, а також на засадах державно-приватного 

партнерства; 

-  забезпечення необхідною дорожньою інфраструктурою місцевості, де 

розташовані або будуються заклади освіти, реалізація програм щодо рівного 

доступу освітніх послуг здобувачам освіти в сільській та міській місцевості; 

7. Пов’язані з розвитком закладів охорони здоров’я для надання якісних 

медичних послуг: 

-  розбудова спроможної мережі медичних установ, центрів та пунктів 

екстреної медичної допомоги; 

-  придбання новітнього медичного обладнання для діагностики та 

лікування. 

8. Пов’язані з розвитком фізкультури та спорту, молодіжні програми: 
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-  проєкти модернізації наявної та будівництва нової матеріально-технічної 

бази дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивної інфраструктури; 

-  створення та розвиток молодіжних центрів. 

9. Пов’язані з розвитком підприємництва, промисловості, впровадженням 

інновацій та зростанням технологічного рівня територіальної економіки: 

- створення агентств розвитку, об’єктів інфраструктури для функціонування 

малого та середнього підприємництва (бізнес-центри, стартап-центри); 

-  підтримка проєктів розвитку креативної економіки на місцевому рівні 

(центрів, хабів, платформ); 

-  переоснащення комунальних підприємств на базі сучасних технологій  з 

метою підвищення енергоефективності, ресурсозберігання та екологічної 

безпеки; 

- сприяння створенню інноваційної інфраструктури, IT кластерів, проєктів 

смарт-спеціалізації; 

-  виділення та інфраструктурне облаштування територій, в межах яких 

суб’єкти господарювання можуть проводити виробничу діяльність(індустріальні 

парки та інші). 

10. Пов’язані з підвищенням інвестиційної привабливості територій: 

-  заходи для підвищення інвестиційного потенціалу та інвестиційної 

привабливості територій; 

-  застосування механізмів стимулювання інвесторів на місцевому рівні: 

влаштування мереж, під’їзних шляхів, надання земельних ділянок, приміщень, 

промислових майданчиків на привабливих для інвестора та вигідних для громад 

умовах; 

Фінансове забезпечення  перелічених вище інвестиційних потреб 

територіальних громад здійснюється за рахунок коштів: 

-  державного бюджету, у тому числі Державного фонду регіонального 

розвитку, який відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на 
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2021-2027 роки повинен становити не менше 1 відсотка доходів загального 

фонду державного бюджету; 

-  державного бюджету в межах окремих бюджетних програм у регіонах та 

об’єднаних територіальних громадах; 

-  субвенції та трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам; 

-  місцевого бюджету; 

-  технічної допомоги та секторальної підтримки ЄС, інших міжнародних 

донорів та фінансових організацій; 

-  коштів інвесторів, власних коштів підприємств, установ, організацій; 

-  залучених позикових коштів; 

-  ресурсів приватних інвесторів для реалізації інвестиційних проєктів на 

регіональному та місцевому рівні із застосуванням механізму державно-

приватного партнерства; 

-  внесків членів територіальної громади при реалізації проєктів 

громадських бюджетів. 

 Відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 

роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.2020 року 

№695 змінилися підходи до формування та реалізації державної регіональної 

політики, зокрема затверджено, що розбудова конкурентоспроможного регіону 

та функціональної території шляхом залучення усіх суб’єктів розвитку та 

використання потенціалу ключових активів регіону/територій як умови надання 

фінансової підтримки з державного бюджету [179]. 

 Такі підходи стимулюють комплексний системний розвиток території 

місцевого самоврядування, оскільки органічно повинні бути поєднані 

інвестиційні потреби та інвестиційні можливості (ресурси, джерела) власне 

територіальних громад, усіх суб’єктів господарювання, об’єктів інфраструктури, 

охорони навколишнього природного середовища тощо. Інвестиційний потенціал 

місцевого самоврядування перебуває у безпосередньому зв’язку зі зміцненням 

матеріально-технічної бази територіальних громад, при цьому в питаннях 
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фінансового забезпечення місцевого самоврядування потрібно орієнтуватися не 

на надання територіальним громадам фінансової допомоги, а на створення їх 

власної фінансово-економічної бази» [240]. 

 Забезпечення позитивного результату збалансування інвестиційних потреб 

та інвестиційних можливостей місцевого самоврядування можливе за умови 

дотримання відповідних правил, вимог та порядку інвестування, зокрема: 

-  формування інвестиційних потреб здійснюється на основі обґрунтування 

необхідності надання мешканцям громади соціальних та інших послуг, 

гарантованих державою; 

-  відбір пріоритетних інвестиційних проєктів місцевого самоврядування 

здійснюється на основі Стратегічних планів розвитку громад, які передбачають 

реалізацію  на більш тривалу перспективу та позитивний результат в 

майбутньому; 

-  ефективне використання інвестиційного потенціалу території місцевого 

самоврядування для досягнення переваги умов стабільного зростання по 

відношенню до потреб, які носять тимчасовий чи нетривалий характер; 

-  інвестиційна діяльність органів місцевого самоврядування повинна 

будуватись на засадах мінімізації витрат при досягнення максимального ефекту, 

використання інвестиційних коштів за призначенням; 

-  будь-яка територія місцевого самоврядування пов’язана географічним 

розташуванням із суміжними територіями, регіональним простором, 

необхідністю реалізації державних цільових інвестиційних програм на окремих 

територіях. При виборі пріоритетів потреб інвестування необхідно враховувати 

перелічені аспекти, вимоги, правила, які мають бути поєднані у відповідності до 

державної, регіональної стратегії та стратегії розвитку громад. 

 Збалансування інвестиційних можливостей територіальної громади 

здійснюється на основі наявного інвестиційного потенціалу, який повинен бути 

оцінений відповідно до законодавства, конкретних досліджень, просторового 

планування території, інноваційних підходів і сучасних тенденцій. На даний час 
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зростає актуальність питання щодо визначення інвестиційної привабливості 

об’єднаних територіальних громад в контексті окремих регіонів. Науково 

обґрунтована оцінка інвестиційної привабливості, інвестиційних ресурсів стає 

додатковим важелем  економічного зростання територій. 

 Підходи до задоволення потреб територіальних громад здійснюються на 

основі та з урахуванням наступних залежностей: 

-  мінімальні інвестиційні потреби громад та недостатність власних ресурсів 

покриваються за рахунок залучених та інших джерел (державні бюджетні 

трансферти, фінансування з бюджетів вищого рівня конкретних проєктів на 

створення та оновлення основних фондів), запозичення та інші зовнішні джерела 

- інтенсивний розвиток громади відсутній (слабкий); 

-  мінімальні інвестиційні потреби покриваються власними бюджетними 

інвестиціями. Такий стан не забезпечуватиме високого економічного зростання, 

так як громади будуть використовувати інвестиційні ресурси для підтримання 

основних фондів (ремонт, незначна реконструкція, ліквідація загрозливих та 

небезпечних ситуацій); 

-  мінімальні інвестиційні потреби громади з надлишком покриваються 

бюджетними ресурсами, громада має можливість розширити та реалізувати 

перелік інших інвестиційних проєктів. У такому випадку здійснюється 

будівництво об’єктів місцевої інфраструктури, суттєво покращується надавання 

соціальних послуг мешканцям, підвищується якість та рівень життя, 

активізується розвиток підприємництва, зростає інвестиційна привабливість 

території та регіону в цілому. 

Формування плану інвестиційної діяльності органів місцевого 

самоврядування можливе з використанням поданої Схеми збалансування 

інвестиційних потреб та інвестиційних можливостей (джерел) як складової 

управління інвестиційною діяльністю території (рис. 3.18). 

Найбільшим пріоритетом держави у підтримці економічного та соціального 

розвитку територій є розвиток дорожньої інфраструктури, що складає 60 
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відсотків від усього обсягу державної підтримки. Програми регіонального 

розвитку фінансуються в обсязі 12,7 відсотків. Інші напрями соціального, 

екологічного, інноваційного спрямування підтримуються державою  на рівні не 

більше 5 відсотків (табл. 3.5)  .  

Таблиця 3.5 
Державна підтримка економічного та соціального розвитку 

територій на 2020 рік (млрд. грн.) 
Інвестиційні напрями (потреби) Сума, млрд. 

грн. 
Питома вага 
(%) 

1. Регіональний розвиток 13,0 12,7 
2. Розвиток сільських територій 5,0 4,9 
3. Розвиток в сфері охорони здоров’я 4,8 4,7 
4. Розвиток в сфері освіти 5,2 5,1 
5. Розвиток дорожньої інфраструктури 61,1 60,0 
6. Розвиток соціальної інфраструктури 4,4 4,3 
7. Розвиток транспортної інфраструктури 2,8 2,7 
8. Розвиток у сфері культури 2,2 2,2 
9. Розвиток спортивної інфраструктури 0,5 0,5 
10. Екологічна безпека та сталий розвиток 0,9 0,9 
11. Енергоефективність 2,0 2,0 
Всього 101,9 100 

Джерело: складено на основі [155] 
 

Така структура інвестиційних можливостей фінансування проєктів з 

державних коштів свідчить про необхідність самостійного вишукування 

органами управління територіальних громад можливостей для реалізації 

проєктів соціально-економічного розвитку, ефективного використання власного 

інвестиційного потенціалу. 

 

 

 

 

 

 

Інвестиційні потреби (проєкти) 

1. Створення(стимулювання) центрів 

економічного зростання 

2. Збереження навколишнього природного 

середовища та стале використання 

природних ресурсів міських та сільських 

територій 

3. Розвиток інфраструктури та цифрова 

трансформація регіону та місцевого 

самоврядування 

4. Розвиток соціальної інфраструктури 

Джерела (можливості) 

Державний бюджет, у тому 

числі Державний фонд 

регіонального розвитку 
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державного бюджету 
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Рис. 3.18 Схема збалансування інвестиційних потреб та інвестиційних 

джерел (можливостей) території 

Джерело:  авторська розробка 

Здійснений аналіз інвестиційної діяльності по регіону (Львівська область)  з 

використанням показників залучення інвестицій в економіку області у динаміці 

впродовж 3-х років відображає регіональні тенденції інвестиційної діяльності, 

які стосуються й територіальних громад, оскільки інвестиційні проєкти й заходи 

реалізуються й здійснюються у їх межах та з використанням природно-

ресурсного потенціалу громад (табл. 3.6).  

Таблиця 3.6 



233 

 

 

Інвестиції у соціально економічний розвиток Львівській області, млн. 

грн. 
 2017 рік 2018 рік 2019 рік 

Сума % Сума % Сума % 
Капітальні інвестиції - всього 24105,9 100 28995,5 100 31061,5 100 
-  будівлі житлові 4632,3 19,2 5585,7 19,3 5401,5 17,4 
-  будівлі нежитлові 4259,7 17,7 5261,6 18,1 5425,6 17,5 
-  інженерні споруди 3241,7 13,5 4000,5 13,8 5627,0 18,1 
-  машини, обладнання, інвентар 7798,0 32,3 8873,4 30,6 9385,2 30,2 
-  транспортні засоби 2654,3 11,0 3774,5 13,0 3096,5 10,0 
-  земля 312,2 1,3 91,2 0,3 260,4 0,8 
- довгострокові біологічні активи 
рослинництва та тваринництва 

116,4 0,5 122,1 0,4 92,2 0,3 

-  інші матеріальні активи 706,3 2,9 859,6 3,0 1305,8 4,2 
Інвестиції у нематеріальні активи 385,0 1,6 426,9 1,5 4467,3 1,5 
Капітальні інвестиції за 
джерелами фінансування 

24105,9 100 28995,5 100 31061,5 100 

-  кошти державного бюджету 1420,4 5,9 1506,2 5,2 2582,2 8,3 
-  кошти місцевих бюджетів 1868,1 7,7 2372,2 8,2 3162,2 10,2 
-  власні кошти підприємств, 
установ та організацій 

13255,0 55 14929,3 51,5 16390,0 52,8 

-  кредити банків та позики 2248,5 9,3 5117,5 17,6 3383,9 10,9 
-  кошти інвесторів-нерезидентів 1058,0 4,4 317,6 1,1 467,6 1,5 
-  кошти населення на житло 3492,2 14,5 4007,6 13,8 4079,7 13,1 
-  інші джерела фінансування 763,7 3,2 745,1 2,6 995,9 3,2 

Джерело: складено автором на основі даних [58] 
 
Капітальні інвестиції у Львівській області у 2019 році зросли у порівнянні з 

2017 роком в 1,3 разу. Середній показник росту перевищують інвестиції  щодо 

будівництва інженерних споруд та інші матеріальні активи (1,8 разу). 

Знижується інвестування у земельні ділянки, довгострокові біологічні активи 

рослинництва і тваринництва, що свідчить про недостатність інвестиційного 

розвитку насамперед сільських територій.  Структура капітальних інвестицій 

характерна найбільшою питомою вагою інвестування на придбання машин та 

обладнання, що є позитивним для інноваційних процесів (30,2%), будівництво 

житла та нежитлових будівель (17,4 та 17,3%), інженерних споруд (18,1%). 

Менше 1 відсотка становлять інвестиції у землю та довгострокові активи 

аграрного сектору. 
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При зростанні загальної суми джерел фінансування аналогічно в 1,3 разу, 

найбільший приріст інвестицій здійснено за рахунок коштів державного 

бюджету (1,8 разу) та місцевих бюджетів (1,7 разу), що свідчить як про 

позитивні, так і негативні тенденції. Доречно зазначити, що інвестування 

бюджетних коштів, з однієї сторони, може супроводжуватись економічними 

ризиками та втратою бюджетних коштів, з іншої сторони, досягненням 

економічного та соціального ефекту в майбутньому [114].  

Зросли обсяги фінансування інвестицій за рахунок власних коштів 

підприємств та організацій  та коштів населення на житло (1,2 разу), кредитів 

банків (1,5 разу). Попри це, більш як на половину скоротилось залучення 

інвестицій від інвесторів-нерезидентів.  Серед усіх джерел фінансування 

найбільшу питому вагу складають власні кошти підприємств та організацій – 

52,8 відсотка, що свідчить про певний розвиток виробничого сектору економіки 

у територіальних громадах. 

Інвестиційна діяльність у територіальних громадах не може відбуватись без 

необхідного регулювання, обґрунтування та порядку, який  встановлюють 

органи місцевого самоврядування.  

Для прикладу  розглянемо основні документи, прийняті Львівською 

міською радою впродовж останнього десятиріччя стосовно інвестиційної 

діяльності.  У 2012 році (ухвала від 20.09.2012 року №1733) прийнято 

Стратегічний план залучення інвестицій до м. Львова до 2020 року, як складова 

Комплексної стратегії розвитку Львова. Стратегічний план визначає наступні 

стратегічні напрями інвестиційної діяльності. 

1. Інвестиційна промоція – розвиток інструментів всебічного інформування  

потенційних інвесторів стосовно розвитку активів міста, як окремих продуктів. 

Інвестиційна промоція не може будуватись виключно лише на проблемах та 

потребах міста, так як у інвестора на першому місці завжди буде його власний 

інтерес, однак органічне поєднання інтересів приносить взаємовигідний 

результат. 
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2. Інвестиційна політика – встановлення зрозумілих та прозорих правил 

взаємодії органів місцевого самоврядування та потенційних інвесторів у 

питаннях використання майна, ресурсів, вимог Генерального плану, інших 

регламентуючих норм, обмежень та правил. 

3. Інвестиційні об’єкти – об’єкти нерухомості, інфраструктури, земельні 

ділянки, перелік яких повинен бути доступним, визначені пріоритетні проєкти. 

У 2013 році міською радою приймається Положення про здійснення 

інвестиційної діяльності в м. Львові (ухвала від 18.07.2013 року №2547) [174]. 

Положенням  передбачаються напрями інвестування, об’єкти, регламентуються 

умови та порядок інвестиційної діяльності в м. Львові, у тому числі особливості 

формування інвестиційних пропозицій, порядок створення концепції 

інвестиційного проєкту, передбачуваний розмір, вид інвестицій, результати 

реалізації. Тут передбачається: права та обв’язки сторін - суб’єктів інвестування, 

умови участі у конкурсі, порядок укладання інвестиційних договорів. 

 На виконання зазначених вище документів приймаються середньострокові  

інвестиційні програми, остання з яких завершилась у 2019 році.  Затверджено 

Програму сприяння залученню інвестицій до міста Львова та реалізації окремих 

проектів на 2020-2021 роки (ухвала ЛМР від 23.01.2020 року № 6212) [204]. 

Мета Програми – сприяння залученню інвестицій, розвитку підприємництва 

та експортного потенціалу, забезпечення зростання економічного потенціалу 

міста. Відповідно до Програми визначено пріоритетні напрями інвестиційних 

потреб міста, важливі об’єкти розвитку міської інфраструктури, передбачене 

створення інноваційно-креативного простору, відновлення функціонування 

виробничих зон для їх ефективного  використання. 

Фінансове забезпечення Програми інвестиційних потреб м. Львова 

передбачається наступне:  

- кошти міського бюджету; 

- кошти державного бюджету; 

- залучені кошти міжнародних фінансових установ; 
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- кошти приватних інвесторів, у тому числі за програмою державно-

приватного партнерства; 

- інші джерела, не заборонені законодавством України. 

Завдяки реалізації Програми впродовж двох років планується зростання 

прямих іноземних інвестицій в економіку м. Львова на 20 відсотків, зниження 

рівня безробіття за рахунок створення 1000 нових робочих місць, збільшення 

надходжень до міського бюджету, поліпшення інфраструктури в місті. 

Загалом реальний рівень інвестиційної спроможності територіальних 

громад можна характеризувати показниками питомої ваги капітальних видатків 

у загальній сумі видатків їх бюджетів. Аналіз виконання бюджетів об’єднаних 

територіальних громад, які у 2020 р. діяли на засадах прямих відносин з 

Державним бюджетом України, показує, що більше половини громад змогли 

забезпечити бюджетне фінансування капітальних інвестицій лише на рівні до 

10% загальної суми видатків своїх бюджетів (загальний та спеціальний фонди). 

Фінансування капітальних видатків у розмірах, що перевищували 20% загальних 

витрат бюджетів могли собі дозволити менше 15 відсотків громад  (найбільше, 

16,3%, - громади міст обласного значення; найменше, 10,9%, - громади з 

чисельністю населення понад 15 тис. осіб) (табл. 3.7) 

 

Таблиця 3.7   

Питома вага капітальних видатків у загальній сумі видатків бюджетів 

об’єднаних територіальних громад України за 2020 рік 

Групи ОТГ 
 
 

Кількість громад 
Усього у т. ч. з питомою вагою капітальних видатків у 

загальній сумі видатків, відсотків 
до 10 10-20 20-30 30-40 Понад 

40 
I – з чисельністю 
населення понад 
15 тис. осіб 

110 66 
(60,0%) 

32 
(29,1%) 

7 
(6,4%) 

3 
(2,7%) 

2 
(1,8%) 
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II   –з 
чисельністю 
населення 10 - 15 
тис. осіб 

134 65 
(48,5%) 

50 
(36,5%) 

8 
(6,0%) 

7 
(5,2%) 

4 
(3,0%) 

III – з 
чисельністю 
населення 5 - 10 
тис. осіб 

277 132 
(47,7%) 

101 
(36,5%) 

31 
(11,2%) 

11 
(4,0%) 

2 
(0,7%) 

IV– з 
чисельністю 
населення до 5 
тис. осіб 

308 175 
(56,8%) 

91 
(29,5%) 

23 
(7,5%) 

10 
(3,2%) 

9 
(2,9%) 

V–міста 
обласного 
значення 

43 10 
(23,9%) 

26 
(60,5%) 

7 
(16,3%) 

0 0 

Разом 872 448 
(51,4%) 

300 
(34,4%) 

76 
(8,7%) 

31 
(3,6%) 

17 
(1,9%) 

 

Джерело: складено автором за [221]  

 

Загалом інвестиційні можливості територіальних громад потребують 

посилення. В умовах обмеженості власних фінансових ресурсів, пріоритетна 

роль у процесах забезпечення сталого розвитку регіонів України та ОТГ зокрема, 

відводиться саме інвестиціям. Інвестування виступає одночасно і 

альтернативним, і взаємодоповнюючим джерелом фінансового забезпечення 

сталого розвитку ОТГ країни. За таких умов особливої ваги набувають питання 

інвестиційної спроможності ОТГ у забезпеченні сталого їх розвитку, що 

спричинене значними відмінностями між необхідними обсягами ресурсів, їх 

наявністю та ефективністю використання задля забезпечення такого розвитку. 

Загалом, інвестиційна привабливість ОТГ відображає його рівень 

розвитку, що є передумовою (можливістю) залучення інвестицій в економіку, 

соціальну та екологічну сфери регіону. Інвестиційна активність ОТГ відображає 

інтенсивність інвестиційної діяльності. Щодо інвестиційної спроможності ОТГ, 

то виходячи із самого поняття «спроможність» як стану об’єкта та його 
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можливості в багатьох реальних процесах і явищах, на нашу думку, її варто 

розглядати як здатність ОТГ залучати, ефективно формувати й використовувати 

як внутрішні, так і зовнішні інвестиційні ресурси для забезпечення 

збалансованого соціального, екологічного та економічного розвитку як у 

коротко– так і у довгостроковій перспективі. 

Для виявлення особливостей інвестиційної спроможності територіальних 

громад регіону в ході дисертаційного дослідження проведено їх детальніше 

оцінювання на прикладі ОТГ Львівської області, які діяли на засадах прямих 

бюджетних відносин з Державним бюджетом України у 2020 р. та сформовано 

рейтинг територіальних громад за такими фінансовими показниками: 

1) доходи загального фонду на 1-го мешканця (співвідношення обсягу 

надходжень доходів загального фонду без трансфертів до кількості мешканців 

відповідної ОТГ); 

2) видатки загального фонду на 1-го мешканця (співвідношення обсягу 

видатків загального фонду до кількості мешканців відповідної ОТГ); 

3) рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу базової чи 

реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду бюджету ОТГ з 

урахуванням базової чи реверсної дотації без урахування субвенцій з державного 

бюджету); 

4) питома вага капітальних видатків у загальному обсязі видатків (частка 

капітальних видатків у сумарному обсязі видатків загального та спеціального 

фонду відповідного бюджету ОТГ); 

5) питома вага видатків спеціально фонду до видатків загального 

фонду(частка видатків спеціального фонду у сумарному обсязі видатків 

загального фонду відповідного бюджету ОТГ); 

6) приріст спеціального фонду бюджету ОТГ у 2020 р. у порівнянні з 

2019 р.; 
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7) питома вага видатків на економічну діяльність ОТГ (частка видатків на 

економічну діяльність у сумарному обсязі видатків загального та спеціального 

фонду відповідного бюджету ОТГ. 

Аналіз проведено у розрізі 40 ОТГ, згрупованих за критерієм чисельності 

населення: 

 Група 1 – ОТГ з чисельністю населення понад 15 тис. жителів; 

 Група 2 – ОТГ з чисельністю населення від 10 до 15 тис. жителів; 

 Група 3 – ОТГ з чисельністю населення від 5 до 10 тис. жителів; 

 Група 4 – ОТГ з чисельністю населення менше 5 тис. жителів. 

        Показник 1. Доходи загального фонду на 1-го мешканця розраховано 

як співвідношення обсягу надходжень доходів загального фонду без 

урахування трансфертів до кількості мешканців відповідної ОТГ. Тобто у 

розрахунок включено лише доходи загального фонду, які мобілізуються до 

бюджету на відповідній території. Цей показник характеризує фінансовий 

потенціал ОТГ, спроможність забезпечувати громаду за рахунок ресурсів, які 

генеруються на її території. 

Показник 2. Видатки загального фонду на 1-го мешканця розраховано як 

співвідношення обсягу видатків загального фонду до кількості мешканців 

відповідної ОТГ. 

Показник 3. Рівень дотаційності бюджетів (питома вага базової/ реверсної 

дотації у доходах загального фонду) розраховано як співвідношення обсягу 

базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів загального фонду 

бюджету ОТГ з урахуванням базової чи реверсної дотацій, але без урахування 

субвенцій з державного бюджету. 

Дотаційність бюджетів розраховано наступним чином: 

 для ОТГ, які отримують базову дотацію – як співвідношення базової 

дотації до суми доходів загального фонду з урахуванням базової дотації; 

 для ОТГ, які перераховують реверсну дотацію – як співвідношення 

реверсної дотації до суми доходів загального фонду. 
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Показник 4. Питома вага капітальних видатків у загальному обсязі 

видатків визначено як співвідношення капітальних видатків до сумарного 

обсягу видатків загального та спеціального фонду відповідного бюджету 

відповідної ОТГ. Обсяги капітальних видатків відображають спроможність 

ОТГ забезпечувати соціально-економічний розвиток, реалізацію 

інфраструктурних проєктів, створення матеріальних активів. 

Показник 5. Питома вага видатків спеціально фонду до видатків 

загального фонду, визначається частка видатків спеціального фонду у 

сумарному обсязі видатків загального фонду відповідного бюджету ОТГ. 

Оскільки спеціальний фонд – складова місцевого бюджету, яка включає 

надходження до бюджету, призначені для спрямування на конкретні заходи, та 

витрати з бюджету на реалізацію цих заходів, які провадяться за рахунок 

відповідних надходжень, то чим більшою є питома вага видатків спеціального 

фонду, тим більше коштів громада може спрямувати на інвестиційні потреби. 

Показник 6. Приріст спеціального фонду бюджету ОТГ у 2020р. у 

порівнянні з 2019 роком, визначає на скільки збільшився обсяг спеціального 

фонду бюджету ОТГ у порівнянні з попереднім періодом, це свідчить про 

зацікавленість ОТГ у фінансуванні різноманітних інвестиційних проектів. 

Показник 7. Питома вага видатків на економічну діяльність ОТГ у 2020р.; 

видатки на економічну діяльність включають в себе видатки на: будівництво; 

сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство; транспорт, 

дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатику; інші послуги, 

пов’язані з економічною діяльністю. 

        Рейтингування ОТГ відбувалося по кожному з цих показників, що  у 

підсумку дало змогу визначити середньозважений рейтинг ОТГ за усіма 

показниками відповідно до групи у якій знаходиться ОТГ. Таким чином були 

визначені територіальні громади - лідери інвестиційної спроможності у кожній 

групі (табл. 3.8 ). 
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Результати проведеного аналізу засвідчують, що попри успішну 

інвестиційну діяльність окремих територіальних громад, залишається 

невирішеними низка проблем фінансування й залучення інвестицій. Серед них: 

1. Відсутність комплексної державної програми стимулювання 

інвестиційної діяльності в Україні, яка повинна поєднувати державні, 

регіональні, територіальні, галузеві, бізнесові інтереси, що є ефективним носієм 

розвитку економіки в цілому. 

2. Не врегульовані законодавством України відповідні можливості у межах 

компетенції органів місцевого самоврядування стосовно пільг іноземним 

інвесторам. 

3. Низький кредитний рейтинг країни, військові дії на сході держави, 

слабкі позиції стосовно легкості та ефективності ведення бізнесу не сприяють 

активності залучення іноземних інвестицій. 

4. Інвестиційний клімат регіонів та територій місцевого самоврядування 

переважно зумовлюється кредитним рейтингом держави, загальними 

макроекономічними показниками росту економіки, політичною стабільністю в 

державі, тому перелічені аспекти можуть мати проблемний вплив на 

інвестиційні процес у територіальних громадах. 
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№ 
п/
п 

Назва ОТГ 

Чисельн
ість 

населен
ня на 

01.01.20
20 

(тис.ос.) 

Доходи 
загального 
фонду на 1-

го 
мешканця 

(без 
трансфертів

) (грн.) 

Рейтинг 

Видатки 
загального 
фонду на 

1-го 
мешканця 

(грн) 

Рейтинг 

Рівень 
дотаційності 

бюджетів 
(питома вага 

базової/ 
реверсної 
дотації у 
доходах) 

(%) 

Рейтинг 

Співвідношення 
видатків на 
утримання 

апарату 
управління із 

сумою доходів 
загального 
фонду (без 

трансфертів) (%) 

Рейтинг 

Питома вага 
капітальних 
видатків у 

загальній сумі 
видатків 

(загальний та 
спеціальний 
фонди), (%) 

Рейтинг 

Питома вага 
видатків 

спеціально 
фонду до 
видатків 

загального 
фонду, (%) 

Рейтинг 

Приріст 
спеціальног

о фонду 
бюджету 

ОТГ у 
2020р. У 

порівнянні 
з 2019 
роком 

Рейтинг 

Питома 
вага 

вдатків на 
економічн

у 
діяльність 

ОТГ у 
2020р. 

Рейтинг 

Загальний рейтинг 

1 група 
1 Кам’янка-Бузька 18,1 2 770,20 1 3 601,80 1 -1,90% 1 13,50% 1 13,60% 2 20,15% 3 -6,20% 3 12,87% 3 1 

2 Радехівська 17,8 2 082,40 3 3 352,30 2 6,10% 2 15,10% 2 7,00% 4 10,41% 5 -34,70% 5 4,90% 5 3 

3 Зимноводівська 16,2 2 360,80 2 2 792,20 5 19,10% 4 15,90% 3 25,30% 1 66,06% 1 12,50% 1 26,93% 1 2 

4 Мостиська 21,7 1 497,20 4 3 037,90 3 15,60% 3 21,00% 4 8,00% 3 11,99% 4 -19,10% 4 7,56% 4 4 

5 Ходорівська 24,9 1 352,40 5 2 911,70 4 24,90% 5 23,30% 5 3,20% 5 20,59% 2 9,90% 2 15,06% 2 5 

2 група 

6 Солонківська 10,8 4 541,00 1 3 867,80 1 -3,40% 1 28,30% 4 23,40% 2 88,40% 1 34,10% 1 28,50% 2 1 

7 Давидівська 12,6 3 178,20 2 3 209,10 2 2,20% 2 21,70% 2 34,30% 1 82,39% 2 -31,20% 4 41,80% 1 2 

8 Великомостівська 13,7 1 686,00 3 3 050,20 4 7,00% 3 20,10% 1 4,30% 6 16,48% 6 -38,00% 6 5,91% 6 4 

9 Бібрська 12,9 1 361,70 4 3 032,00 2 26,00% 4 26,80% 3 9,10% 3 17,52% 5 5,10% 3 11,01% 4 3 

10 Рудківська 13,4 861,9 7 3 155,50 3 42,10% 7 37,00% 6 5,00% 5 19,40% 3 27,20% 2 10,77% 5 5 

11 Судововишнянська 10,9 1 063,00 6 2 983,90 6 35,90% 6 36,10% 5 6,90% 4 18,49% 4 -34,80% 5 11,33% 3 6 

12 Щирецька 11,7 1 116,30 5 2 571,00 7 34,00% 5 43,70% 7 3,70% 7 10,26% 7 -60,80% 7 2,96% 7 7 

3 група 

13 Славська 8,6 8 522,30 1 7 458,70 1 -23,40% 1 8,60% 1 11,50% 11 39,87% 3 36,10% 4 24,58% 3 1 

14 Жовтанецька 8,6 2 143,50 6 3 544,30 3 0,00% 2 20,40% 2 8,50% 12 18,10% 14 -11,80% 11 8,75% 13 6 

15 Мурованська 9,5 2 750,60 3 3 107,50 5 11,70% 5 23,90% 4 25,20% 4 68,50% 1 24,40% 7 28,14% 2 3 

16 Підберізцівська 5,7 3 031,40 2 3 657,60 2 17,00% 7 30,10% 10 36,10% 1 57,22% 2 34,40% 5 34,34% 1 2 

17 Тростянецька 8,1 2 212,80 5 3 265,70 4 14,50% 6 26,70% 6 11,90% 9 18,23% 13 13,00% 8 10,36% 11 5 

18 Великолюбінська 9,6 1 973,40 7 3 028,80 6 22,80% 1
0 23,60% 3 24,50% 5 36,29% 4 69,70% 2 18,70% 6 4 

19 Шегинівська 7,4 1 579,00 8 2 767,80 9 8,50% 4 31,70% 11 13,40% 8 20,84% 9 -2,10% 10 9,84% 12 8 

20 Меденицька 7,4 1 357,60 9 2 660,50 11 21,30% 9 28,40% 8 7,00% 14 19,17% 11 -18,60% 13 13,87% 9 12 
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21 Лопатинська 7,7 1 097,80 12 2 734,70 10 33,80% 1
1 25,60% 5 29,00% 2 28,83% 7 134,60% 1 4,04% 17 7 

22 Розвадівська 9,8 1 039,50 13 2 417,30 16 38,30% 1
2 27,90% 7 20,00% 6 31,44% 5 32,50% 6 14,41% 8 9 

23 Новокалинівська 7,4 2 319,20 4 2 943,40 7 0,00% 2 37,00% 12 3,60% 16 15,03% 16 -20,20% 15 5,73% 15 13 

24 Гніздичівська 7,3 1 244,30 10 2 464,80 15 18,00% 8 28,60% 9 6,40% 15 11,21% 17 -18,60% 13 5,42% 16 15 

25 Магерівська 7,1 650 15 2 609,50 13 49,60% 1
5 49,80% 13 25,60% 3 20,27% 10 36,20% 3 16,90% 7 10 

26 Бісковицька 5,5 1 032,20 11 2 788,90 8 35,90% 1
3 51,50% 14 11,90% 9 29,48% 6 -31,60% 16 18,92% 5 11 

27 Воютицька 7,6 686,4 14 2 612,10 12 49,50% 1
4 51,90% 15 7,60% 13 16,64% 15 -32,60% 17 7,76% 14 16 

28 Новоміська 5,9 447,6 17 1 876,70 17 63,10% 1
7 62,40% 16 17,90% 7 27,19% 8 11,60% 9 19,69% 4 14 

29 Воле-Баранецька 5,2 457,8 16 2 469,80 14 61,50% 1
6 89,10% 17 1,30% 17 18,38% 12 -17,70% 12 11,30% 10 16 

4 група 

30 Заболотцівська 2,6 2 210,90 3 4 068,20 2 8,90% 2 29,40% 2 3,40% 8 11,25% 9 -17,40% 7 1,09% 11 5 

31 Дублянська 2,9 2 608,10 2 2 457,90 9 17,40% 3 16,50% 1 34,60% 2 82,17% 2 51,40% 5 42,49% 1 1 

32 Волицька 2,3 3 169,40 1 5 209,90 1 6,80% 1 40,60% 4 3,10% 9 20,59% 5 -26,20% 8 15,44% 4 3 

33 Бабинська 4,1 1 460,90 4 3 132,00 3 29,70% 4 39,40% 3 2,50% 10 5,21% 11 -64,20% 10 3,56% 9 8 

34 Нижанковицька 2,5 1 030,60 5 2 704,40 7 31,60% 5 42,80% 5 62,70% 1 157,88% 1 53,10% 4 31,14% 2 2 

35 Новострілищанська 2,6 1 020,70 6 2 918,50 6 35,30% 6 48,80% 6 14,50% 3 18,49% 6 96,60% 3 12,19% 5 4 

36 Вільшаницька 2,8 963,2 7 2 957,20 5 42,70% 8 49,50% 7 8,60% 5 12,68% 8 -34,20% 9 11,24% 6 9 

37 Чукв’янська 3,2 771,6 9 2 960,80 4 43,80% 9 70,80% 10 8,20% 6 39,97% 4 97,20% 2 21,96% 3 6 

38 Грабовецька 4,1 915,4 8 2 222,30 11 37,20% 7 66,00% 9 12,70% 4 49,42% 3 121,00% 1 9,57% 7 7 

39 Луківська 3,6 544,3 11 2 543,80 8 57,50% 1
1 61,30% 8 4,90% 7 13,80% 7 -12,90% 6 8,83% 8 10 

40 Міженецька 2,4 585,8 10 2 416,40 10 54,00% 1
0 86,00% 11 0,90% 11 5,88% 10 -77,70% 11 2,49% 10 11 
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Висновки до розділу 3 

 

1.  У результаті дослідження виявлено особливості змін у територіальній 

основі та функціях базового й субрегіонального рівнів місцевого 

самоврядування в Україні. Акцентовано на взаємозв’язках процесів суспільного 

розвитку держави з системою її адміністративно-територіального устрою. 

Вказано на проблеми, які покликана вирішити здійснювана в Україні реформа 

місцевого самоврядування й територіальної організації влади, та основні 

напрями становлення ефективної системи управління на усіх рівнях, серед яких: 

формування оптимальної територіальної основи, забезпечення відповідних 

матеріальних, адміністративно-організаційних та фінансових умов для реалізації 

органами місцевого самоврядування наданих їм повноважень, чітке 

розмежування повноважень між органами управління різних рівнів на 

принципах децентралізації та субсидіарності, розвиток механізму державного 

контролю та залучення населення до розвитку громад.  

2. Досліджено перерозподіл повноважень та трансформацію фінансово-

бюджетних відносин між органами місцевого самоврядування та центральною 

владою. Встановлено, що зміна засад бюджетного забезпечення та системи 

взаємовідносин між бюджетами в умовах децентралізації характеризується, по-

перше, запровадженням прямих міжбюджетних відносин між бюджетами 

територіальних громад і Державним бюджетом, що гарантує для місцевого 

самоврядування чітко визначений обсяг міжбюджетних трансфертів, по-друге, 

концентрацією значних фінансових ресурсів у бюджетах територіальних громад, 

що дозволяє їх органам управління самостійно розпоряджатися власною 

ресурсною базою, водночас бюджетна самостійність загострює їх 

відповідальність за забезпечення розвитку громад, вимагає нових підходів до 

розроблення й реалізації власної інвестиційної політики; по-третє, законодавчим 

визначенням механізму здійснення видатків з місцевих бюджетів, що 
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сформований в контексті досягнення і гарантованого забезпечення населення 

основними послугами через їх фінансову підтримку з центру та надання 

можливостей органам місцевого самоврядування самостійно, за рахунок власних 

ресурсів, забезпечувати мешканців суспільними благами. 

3. Встановлено, що інвестиційна діяльність територіальних громад, перш 

ніж набути ознак реальної інвестиції, відбувається у комплексному 

взаємозв’язку (взаємодії) інвестиційного потенціалу (ресурсів) територіальної 

громади та інвестиційних ресурсів (цінностей) інвесторів. При цьому 

реалізуються правові, організаційні і виконавчі дії суб’єктів: органів управління 

територіями, регіону, держави та інвестиційних структур. Важливим є 

збалансування інвестиційних можливостей та інвестиційних потреб територій, 

якому має бути підпорядкована спільна мета. 

4. Доведено, що інвестиційна діяльність здійснюється шляхом реалізації 

конкретних інвестиційних проєктів, що мають на меті отримання прибутків 

(доходу), соціальний та екологічний ефект, який може носити як місцевий так і 

загальнодержавний характер. Спільність цих проєктів полягає у необхідності 

використання природних ресурсів територій, інфраструктури, трудових 

ресурсів, можливості розвитку підприємництва. Відмінність – походження, 

обсяги джерел фінансування інвестицій, досягнення кінцевого результату, рівень 

впливу на соціально-економічний розвиток територій, економічний, соціальний, 

екологічний вплив для забезпечення сталого розвитку населених пунктів для 

майбутніх поколінь. 

5. Визначено, що інвестиційний проєкт завжди матиме вплив на території 

самоврядних громад, питання лише у тому, яким чином та за якими показниками 

цей вплив буде прогнозованим у поточному періоді та стратегічній перспективі. 

6. Встановлено, що органи місцевого самоврядування, об’єднані 

територіальні громади повинні прогнозувати у своїх планах стратегічного 

розвитку збалансування інвестиційних ресурсів, можливостей та інвестиційних 

потреб у найбільш ефективному їх співвідношенні, пріоритетності для розвитку. 
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                Наукові результати досліджень автора, що висвітлені у розділі 3, 
викладені в опублікованих працях [86, 230, 232, 235, 237-238, 240, 243, 250, 253-
254, 269, 329]. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В СУЧАСНИХ УМОВАХ  

 

4.1. Бюджетні механізми й міжбюджетні відносини 

 

У структурі джерел та механізмів фінансування заходів з інвестиційної 

діяльності територіальних громад, формування інвестиційних ресурсів, 

необхідних для їх розвитку можна виділити кілька блоків (рис. 4.1).  

 

 
 

Рис. 4.1 Джерела та механізми забезпечення інвестиційних потреб 

територіальних громад 

Джерело: розроблено автором за [76].  
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Бюджетні механізми розглядаються у роботі як елементи бюджетної 

системи,  через які забезпечується мобілізація фінансових ресурсів бюджету та 

їх раціональне використання у відповідності до політики держави в усіх 

суспільних сферах. В умовах реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні бюджетні механізми, зокрема, мають 

забезпечувати її успішність. Міжбюджетні відносини виникають у процесі 

міжбюджетного регулювання та перерозподілу бюджетних ресурсів, у тому 

числі для фінансування повноважень, делегованих державою органам місцевого 

самоврядування, здійснення державної підтримки місцевого розвитку, 

бюджетного вирівнювання.  

Бюджетні механізми у прикладному сенсі слід розглядати в контексті 

ефективності у прив’язці до процесів соціально-економічного розвитку території 

(держави, регіону, громади), що передбачає здатність таких механізмів значимо 

впливати на розвиток соціальної та економічної сфери (зокрема, через 

застосування особливих процедур вироблення, ухвалення та реалізації 

бюджетних рішень) [134, с. 154]. 

Бюджетний механізм є складною управлінською категорію, який за змістом 

можна визначити як сукупність організаційних, методологічних, законодавчих 

та нормативних положень, що забезпечують функціонування бюджетної системи 

держави, а також сукупність методів, інструментів (процедур) та важелів, за 

допомогою яких управлінські рішення реалізуються в процесі формування й 

використання централізованих грошових фондів держави та її територіально-

адміністративних одиниць чи відповідних регіонів [112, с. 94]. Таким чином, у 

сенс бюджетного механізму закладено рівневість застосування різних його 

інструментів – на рівні держави, регіонів чи громад в особі органів місцевого 

самоврядування. 

Фактично бюджетний механізм є інструментом приведення бюджетної 

системи у відповідність із зовнішнім середовищем, що постійно змінюється, 

через застосування певних форм і методів бюджетного регулювання, а саме 
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власних доходів, відсоткових відрахувань від загальнодержавних податків і 

доходів (регулюючі й закріплені доходи), бюджетних трансфертів (бюджетні 

дотації, субсидії та субвенції, вилучення коштів до державного бюджету 

України, міжбюджетні взаєморозрахунки), бюджетних позичок [298, с. 164]. 

Основним об’єктом впливу бюджетного механізму є бюджетні відносини, 

які формуються внаслідок мобілізації, перерозподілу та використання 

фінансових ресурсів на різних управлінських рівнях «по-горизонталі» і «по-

вертикалі». Наслідком здійснення міжбюджетних взаєморозрахунків є 

міжбюджетні відносини. Їх аналіз є актуальним напрямком досліджень 

фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування. Результати 

такого аналізу дозволяють виявити бюджетну стабільність територіальних 

громад, адже забезпечення стабільними та достатніми фінансовими ресурсами є 

запорукою становлення дієздатної та ефективної місцевої влади [262, с. 60]. 

Міжбюджетні відносини виникають у процесі міжбюджетного регулювання, яке 

забезпечує перерозподіл бюджетних ресурсів по-вертикалі бюджетної системи, 

з метою здійснення видаткових потреб достатніми бюджетними коштами, в 

залежності від розподілу бюджетних повноважень у порядку передбаченому 

законодавством; метою ж горизонтального бюджетного регулювання є 

фінансове вирівнювання асиметрії бюджетної забезпеченості у межах бюджетів 

місцевого самоврядування [121, с. 217]. 

Розглянемо особливості застосування бюджетних механізмів та 

формування міжбюджетних відносин в Україні. За весь період незалежності 

точаться професійні (політичні, фінансово-економічні) дискусії з приводу 

ефективності наповнення державного бюджету та застосування бюджетних 

механізмів, у тому числі в рамках здійснення міжбюджетних відносин. Реформа 

децентралізації, що почала активно впроваджуватись в Україні з 2014 року, за 

останні п’ять років суттєво вплинула на фінансову спроможність місцевого 

самоврядування. Більше того, у 2021 році має бути запроваджено дворівневу 

модель міжбюджетних відносин та встановлено взаємовідносини між 
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держбюджетом та 1470 бюджетами територіальних громад, чому передували 

заходи [289]: 

- підвищення рівня фінансового забезпечення місцевих бюджетів; 

- формування нових прогресивних відносин в управлінні бюджетними 

ресурсами; 

- створення умов для мотивації органів місцевого самоврядування до 

нарощування дохідної бази місцевих бюджетів. 

Незважаючи на позитивні очікування, майже три десятиліття бюджетні 

механізми в Україні застосовувались несистемно, деформовано та політично 

заангажовано. Щоб виявити основні проблемні аспекти та пріоритети їх 

нівелювання, слід провести комплексний аналіз важливих бюджетних 

показників на рівні країни, регіонів і громад. 

Недостатність власних бюджетних надходжень, характерна більшості 

територіальних громад, зумовлює важливість як розширення складу доходів, що 

закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування, так і  міжбюджетного 

перерозподілу фінансових ресурсів, у тому числі задля підтримки інвестиційної 

спроможності базової ланки адміністративно-територіального устрою.  

Аналіз показує, що не зважаючи на певні зміни у перерозподілі доходів між 

державним та місцевими бюджетами, загалом зберігається суттєва різниця у 

зведеному бюджеті між державним та місцевими бюджетами. Дані Міністерства 

фінансів України за період 2000-2019 років засвідчують, що доходи зведеного 

бюджету зросли в 26,3 разу, державного – в 27,6 разу, а місцевих – у 30,0 разів. 

У той же час зростання видатків за ці роки складало 28,4 разу для зведеного 

бюджету, 30,2 разу для державного, 30,7 разу для місцевих. Тобто в динаміці 

простежуються певні позитивні зрушення на користь місцевих бюджетів за 

вартісними показниками (рис. 4.2). Як стверджують фахівці, до 2014 року 

позитивні тенденції зростання доходів місцевих бюджетів були спричинені 

переважно не поліпшенням макроекономічної ситуації, а законодавчими 

змінами, запровадженими бюджетно-податковою реформою 2010-2011 років 
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[131, с. 521]. Надалі фіскальна децентралізація сприяє зростанню доходів 

місцевих бюджетів, однак як засвідчують офіційні дані, у 2018-2019 роках 

відбулось їх незначне кількісне скорочення. 

 

  

 
Рис. 4.2 Динаміка доходів і видатків бюджетів в Україні різних рівнів, 2000-

2019 роки 

Джерело: [263] 

 

Якщо аналізувати темпові зміни доходів і видатків бюджетів різних рівнів, 

то динаміка за доходами для місцевих бюджетів є дещо відмінною за 

загальнодержавні показники (рис. 4.3). Найбільше зростання доходів для 

місцевого самоврядування відбулось у період 2005-2007 років (1,41). Негативні 

зміни спостерігались у 2008-2009 роках (0,98) та 2012-2013 роках (0,98), на що 

слід звернути особливу увагу з тенденцій у передкризові періоди. Максимальне 

зростання видатків теж аналогічно спостерігалось у 2005-2007 роки з 

мінімальними значеннями в кризові роки світової фінансової кризи та у 2012-
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2013 роках, коли бюджетна централізація поступово посилювалась до подій 

Революції Гідності. 

  
Рис. 4.3 Темпи зміни доходів і видатків бюджетів в Україні різних рівнів, 

2000-2019 роки 

Джерело: [263] 

 

Дисонанс у темпових змінах між доходами і видатками місцевих бюджетів 

зі зведеним та державним вказує на їх поки незначні впливи на 

бюджетоутворюючі процеси. Частка доходів місцевих бюджетів з 

трансфертами у зведеному бюджеті за період 2000-2019 років складала в 

середньому 46,3% та переважно зростала (максимальне значення 50,8% у 2014 

році і мінімальне 38,1% у 2000 році). Без трансфертів частка доходів місцевих 

бюджетів у середньому становила лише 25,0% (32,3% максимально у 2001 році і 

18,5% мінімально у 2015 році).  

Що стосується видатків, то з трансфертами місцеві бюджети складали в 

середньому 43,2 % видатків зведеного бюджету (максимально 46,9 % у 2017 році 

і мінімально 37,8 % у 2005 році) і без трансфертів – 23,3 % (максимально 31,9 % 

у 2001 році і мінімально 15,6 % у 2015 році) (рис. 4.4).  
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Рис. 4.4 Частка доходів і видатків місцевих бюджетів у зведеному бюджеті 

України з трансфертами і без, 2000-2019 роки 

Джерело: [263] 

 

Проблема залежності місцевих бюджетів від трансфертів актуалізує 

питання забезпечення їх фінансової спроможності як однієї з складових 

внутрішнього ресурсного потенціалу місцевого самоврядування (див. 

параграф 4.2). Незважаючи на певні позитивні зміни за останні роки, місцеві 

бюджети в Україні нині формуються переважно не за рахунок власних та 

закріплених джерел надходжень, а за рахунок міжбюджетних трансфертів із 

бюджетів вищого рівня; тобто управління використанням бюджетних ресурсів 

фактично здійснюється із центру, що суперечить загальним засадам 

Європейської хартії місцевого самоврядування, тому розширення та оптимізація 

джерел наповнення місцевих бюджетів, збільшення повноважень місцевих 
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органів влади в управлянні фінансовими ресурсами та підвищення їхньої 

самостійності є надзвичайно важливими завданнями [216, с. 136]. Станом на 2019 

рік частка доходів місцевого бюджету в зведеному складала 23,3%, коли до 2010 

року значення суттєво переважало поточний показник, незважаючи на позитивну 

динаміку з 2015 року.  

Таким чином, залежність місцевих бюджетів від трансфертів поки 

залишається актуальним питанням до вирішення. Вона має право на існування, 

однак за іншої ідеології бюджетної децентралізації, що суперечить принципам 

адміністративної реформи в Україні. Ключовою умовою фінансової 

децентралізації є забезпечення фінансової автономії місцевих бюджетів, що 

досягається шляхом зменшення обсягу й ваги міжбюджетних трансфертів при 

реалізації фіскальної політики [135, с. 231]. Однак певний відсоток трансфертів 

усе одно має зберігатись, у тому числі у зв’язку з запровадженням нових видів 

міжбюджетних трансфертів – освітньої та медичної субвенцій, субвенції на 

підготовку робітничих кадрів, базової та реверсної дотацій у рамках нового 

механізму наповнення місцевих бюджетів [47, с. 51]. 

Динаміка трансфертів з місцевих бюджетів у державний і навпаки 

відображена на рис. 4.5. Щодо трансфертів у державний бюджет, то вони 

частково формуються за рахунок реверсних дотацій – це кошти, що передаються 

до державного бюджету з місцевих бюджетів для горизонтального вирівнювання 

податкоспроможності територій [29]. Як свідчать результати аналізу експертів, 

найбільші обсяги реверсної дотації зазвичай перераховують бюджети міст 

обласного значення, коли обсяги реверсної дотації з інших бюджетів є значно 

меншими [6]. Тому аналізуючи обсяги трансфертів слід враховувати не лише 

загальні показники, але й їх розподіл за місцевими бюджетами обласними, міст 

(районів у містах), районних та об’єднаних територіальних громад. Останні 

починають виступати потужними бюджетоутворюючими інститутами на рівні 

регіонів, особливо за умов успішного функціонування та концентрації суб’єктів 

господарювання. 
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За період 2000-2019 років обсяг трансфертів з місцевих бюджетів у державні 

зріс у 6,1 разу, у той час як з державних у місцеві бюджети – в 59,4 разу. 

Найбільше переважання трансфертів з державного бюджету до місцевих над 

реверсним показником виявлене у період 2012-2014 років. Таким чином, ще раз 

підтверджується факт високої залежності місцевих бюджетів від механізмів 

державної підтримки, у тому числі через субвенції і дотації. 

 
Рис. 4.5 Трансферти між державним і місцевими бюджетами України, 2000-

2019 роки 

Джерело: [263] 

 

Ще один важливий елемент комплексної характеристики бюджетів різних 

рівнів, що дозволяє виявити специфіку доходів і видатків місцевих бюджетів – 

їх дефіцит/профіцит. В Україні законодавчо дозволено затверджувати як 

дефіцитні, так і профіцитні бюджети, при чому державний бюджет в Україні є 

зазвичай дефіцитним (часто називають навіть «хронічно дефіцитним»), а місцеві 

бюджети – профіцитні [30]. Станом на 2019 рік дефіцит державного бюджету 

сягнув рекордного значення і в 2020 році з додатковими деструктивними 

впливами COVID-2019 ситуація лише погіршується (рис. 4.6). Як наслідок 

зростає бюджетна залежність від кредитування: майже кожна четверта гривня 

видатків державного бюджету у 2020 році повинна фінансуватися через 

залучення нових боргів [136]. У той же час, місцеві бюджети залишаються 
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переважно профіцитними з максимальним значенням у 2016 році. Найбільший 

дефіцит виявлений у 2018 і 2019 роках, що вказує на прямі впливи бюджетно-

фінансової кризи макрорівня на рівень місцевого самоврядування. З іншого боку, 

для формування бюджетної дисципліни на місцях необхідним є затвердження 

місцевого бюджету з профіцитом за спеціальним фондом при необхідності 

погашення місцевого боргу, придбання цінних паперів [116, с. 32]. В інших 

випадках така ситуація може свідчити про надмірність «горизонтального» 

бюджетного вирівнювання. 

 
 

Рис. 4.6 Дефіцит-профіцит зведеного, державного і місцевих бюджетів 

України, 2000-2019 роки 

Джерело: [263] 

 

Якщо узагальнювати головні тенденції по доходах і видатках місцевих 

бюджетів, то ситуація є наступною [233]: 

- дохідність місцевих бюджетів значно зросла за період 2014-2016 років, 

однак в умовах бюджетно-фінансової макрокризи місцеві бюджети знизили 

потенціал нарощування в напрямку формування власної фінансової 

спроможності; 

- видатки місцевих бюджетів за період 2000-2019 років зросли в дещо 

більшому значенні, аніж доходи (30,7 рази проти 29,9 рази); 
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- місцеві бюджети залишаються надміру залежними від трансфертів з 

державного бюджету; 

- місцеві бюджети переважно є профіцитними, однак ситуація за 2018-2019 

роки значно погіршилась. 

Таким чином, стоїть питанням, який подальший вектор фінансової 

децентралізації в Україні та які механізми державної підтримки місцевих 

бюджетів, бюджетного вирівнювання, видів дотацій, базової дотації слід 

застосовувати. У структурі доходів місцевих бюджетів місцеві податки і збори 

становлять у середньому до 35%, а решта – це надходження загальнодержавних 

податків і зборів; Міністерство фінансів України переконане, що через 

запровадження нової моделі міжбюджетних відносин, середньострокового 

бюджетного планування на державному та місцевому рівнях, ефективного 

адміністрування податків і зборів, нового адміністративно-територіально устрою 

базового та субрегіонального рівнів частка таких доходів у найближчі 3 роки 

становитиме до 70% [289]. Зазначені вище цільові перспективи вимагають 

активних та обґрунтованих управлінських дій, які в умовах поточної бюджетно-

фінансової кризи з потужними форс-мажорними впливами COVID-2019 лише 

ускладнюються. 

Механізми державної підтримки місцевих бюджетів регламентуються 

чинним законодавством. Основним індикатором державної підтримки місцевого 

самоврядування через бюджетні механізми є зобов’язання держави щодо 

гарантованого надання населенню послуг згідно з визначеним рівнем 

задоволення потреб. Головними інструментами при цьому виступають дотації і 

субвенції. Механізм їх перерахування з державного бюджету місцевим 

бюджетам визначається Порядком перерахування міжбюджетних трансфертів 

[176]. При застосуванні зазначених інструментів вагомим підходом є бюджетне 

вирівнювання, щоправда з 2015 року в Україні впроваджуються нові способи 

його здійснення в умовах функціонування об’єднаних територіальних громад – 

перехід від триступеневої до двоступеневої бюджетної моделі: якщо 2015 року 
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дотація вирівнювання надавалася з державного бюджету обласним бюджетам, 

бюджетам міст обласного значення та районним бюджетам, тобто з цими 

бюджетами та державним бюджетом існували прямі міжбюджетні відносини і 

далі районний бюджет розподіляв суму дотації вирівнювання між бюджетами 

сіл, селищ, міст районного значення, то з 2015 року бюджетним законодавством 

передбачено встановлення прямих міжбюджетних відносин лише на двох рівнях 

– обласним бюджетом і бюджетами міст обласного значення, об’єднаних 

територіальних громад і районних бюджетів [109]. 

2017 рік став третім роком імплементації нової моделі міжбюджетних 

відносин, запровадженої у грудні 2014 року і головною відмінністю даної 

системи горизонтального вирівнювання є скасування дотації вирівнювання 

(вилучення) і запровадження базової дотації, розрахунок обсягу якої залежить 

від індексу податкоспроможності відповідного бюджету, обчисленого у 

розрахунку на одного жителя; нормативним вважається середній рівень таких 

надходжень по Україні на одного жителя ±10 %; у разі, якщо такий рівень 

перевищено на 10%, то 50% надлишкових надходжень вилучають до державного 

бюджету (згадана вище реверсна дотація), а якщо ж виникає зворотна ситуація і 

надходження на 10% менші за середній рівень, то з державного бюджету 

компенсовано 80% суми, необхідної для досягнення цього рівня [59, с. 54].  

Перелік інструментів державної підтримки місцевих бюджетів, 

регламентованих законодавством України, наведено в табл. 4.1.  

На сьогодні доволі дискусійним залишається надання базової дотації. 

Значна кількість громад залишається залежною від неї: у 2018 році – 69,6% 

(74,9 % об’єднаних територіальних громад), у 2019 році – 68,0% [307; 165]. Однак 

при цьому не враховується м. Київ як потужне бюджетоутворююче ядро, що 

порушує принципи єдності і справедливості бюджетної системи України (стаття 

7 Бюджетного кодексу України [29]). У розрахунках фахівців, якщо враховувати 

бюджет столиці у вирівнюванні фінансової спроможності місцевих бюджетів, то 

базова дотація у 2020 році мала би зрости для всіх регіонів на 41% [55]. Однак 



259 

 

 

такі додаткові фінансові навантаження дефіцитний державний бюджет України 

наразі не витримає. 

 

Таблиця 4.1 

Інструменти міжбюджетної підтримки територіальних громад 
№ 
з/п Інструмент Зміст 

1 Базова дотація Фінансова допомога з державного бюджету місцевим, в яких індекс 
податкоспроможності є нижчим за встановлений показник, що 
забезпечує спроможність задоволення соціальних послуг населення 
за мінімальними стандартами на місцях 

2 Субвенція Цільова фінансова допомога з державного бюджету місцевим на 
конкретні цілі 

3 Стабілізаційна 
дотація 

Тимчасова (трирічна) фінансова допомога з державного бюджету 
місцевим, які потребують покриття диспропорцій взаємовідносин з 
державним бюджетом в умовах реформи фінансової децентралізації 
та яка встановлюється в регламентованому розмірі (до 1% від обсягів 
податкових надходжень податків до місцевих бюджетів) 

4 Додаткові 
дотації та інші 
(додаткові) 
субвенції  

Фінансова допомога з державного бюджету місцевим, які 
потребують додаткових витрат в умовах непередбачуваних обставин, 
а також для виконання делегованих державою повноважень на 
утримання закладів освіти й охорони здоров’я 

Джерело: узагальнено автором на основі [29] 

Що стосується субвенцій, то їх надання регулюється Порядком та умовами 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій. Даний 

норматив визначає, на які цілі може виділятись субвенція (будівництво, 

екологічні та природоохоронні заходи, проекти з енергоефективності та 

енергозбереження, водопостачання, водовідведення, теплопостачання, 

придбання медичного обладнання та комунального транспорту, розв’язання 

проблем окремих адміністративно-територіальних одиниць (малих міст, 

шахтарських та гірських населених пунктів), погашення бюджетної 

заборгованості місцевих бюджетів, заходи соціально-економічного розвитку 

регіонів та ін.) та яким чином така субвенція розподіляється – 80% коштів з 

урахуванням чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні, та 
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20% коштів з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів 

відповідно до показника ВРП в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких 

такий показник становить менше 75% середнього показника по Україні) [178]. 

В Україні надання субвенцій здійснює Міністерство розвитку громад та 

територій України, у той час, коли до повноважень Міністерства фінансів 

України належить надання стабілізаційної дотації. Така дотація згідно Порядку 

та умов надання стабілізаційної дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам, спрямовується на покриття диспропорцій у місцевих бюджетах, які 

виникли у зв’язку із запровадженням нової моделі взаємовідносин державного 

бюджету з місцевими бюджетами; вона надається бюджетам міст обласного 

значення, районним бюджетам та бюджетам об’єднаних територіальних громад, 

що створюються згідно із законом та перспективним планом формування 

територій, у яких індекс відносної податкоспроможності менший за аналогічний 

середній показник у таких бюджетах, а також обласним бюджетам для розподілу 

між місцевими бюджетами у порядку, визначеному обласними державними 

адміністраціями [177]. 

Додаткова дотація в Україні здебільшого надається на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я між місцевими бюджетами та її розмір встановлюється 

щорічно у законодавчому порядку [199]. Розмір додаткової дотації 

регламентовано Бюджетним кодексом України з врахуванням показників 

кількості населення, надходжень доходів місцевих бюджетів області та 

приведеного індексу відносної податкоспроможності зведеного бюджету області 

[29]. Однак експерти обґрунтовують, що існуючий підхід надання додаткової 

дотації є поки неефективним, оскільки окремі обласні державні адміністрації при 

підготовці обласних бюджетів не здійснювали розподіл додаткової дотації між 

місцевими бюджетами області взагалі або ж здійснювали його суб’єктивним 

чином без певних уніфікованих критеріїв; тому, з метою забезпечення 

дотримання принципів єдності бюджетної системи України, збалансованості, 
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справедливості, неупередженості, обґрунтованості, а також забезпечення єдиних 

підходів до розподілу додаткової дотації та упередження зловживань і 

необ’єктивного розподілу бюджетних коштів, необхідно відновити здійснення 

розподілу коштів додаткової дотації між місцевими бюджетами (які мають прямі 

міжбюджетні відносини з державним бюджетом) на центральному рівні з 

врахуванням певного резерву коштів для обласного бюджету для усунення 

можливих диспропорцій між місцевими бюджетами області [157]. 

Кожен з зазначених інструментів державної підтримки місцевих бюджетів 

в Україні має свою специфіку, однак у комплексі вони мають сприяти 

забезпеченню фінансової спроможності місцевого самоврядування. 

 Для визначення вагомості застосування таких інструментів, нами було 

проведено аналіз їх вартісних показників, передбачених Державним бюджетом 

України на 2020 р. вартісні показники в Державному бюджеті України 2020 року 

(рис. 4.7). З головних тенденцій слід відзначити, що в 2020 році значно 

скоротився обсяг медичних субвенцій – -73,8% (фінансування цієї сфери 

централізовано через Національну службу здоров'я Украъни), у той час як 

фінансування освіти зросло в середньому на 11-13%. Зазначимо, що у 2019 р. 

46,4% доходів місцевих бюджетів складали дотації і субсидії, коли податок на 

доходи фізичних осіб забезпечив 29,5% доходів, податок на майно (у тому числі 

земельний податок та орендну плату) – 6,8%, єдиний податок – 6,3%, власні 

надходження бюджетних установ – 3,1%, інші джерела – 7,9%. При такій 

залежності від фактично цільових трансфертів з Державного бюджету постає 

питання щодо інвестиційних можливостей бюджетів територіальних громад, а 

наявність таких можливостей дає орієнтири місцевого самоврядування у владно-

управлінських рішеннях щодо стратегічних цілей розвиткового характеру [16, 

с. 47]. 
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Рис. 4.7 Видатки на реалізацію механізмів державної підтримки місцевих 

бюджетів у Державному бюджеті України 2020 року 

Джерело: [69] 

 

Оцінити ефективність використання органами місцевого самоврядування 

субвенцій і дотацій дозволяють соціологічні опитування. Зокрема з результатів 

опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) 2018 року, 

було з’ясовано інвестиційні ініціативи об’єднаних територіальних громад в 

Україні. 

У переважній більшості, громади докладають основних зусиль на розбудову 

(відновлення, реанімацію) об’єктів соціальної інфраструктури. Це зумовлено 

тривалим занепадом даної сфери в умовах централізованого бюджетного 

фінансування за залишковим принципом та з поширеними бюрократичними 

перешкодами. Нині ж органи місцевого самоврядування отримали нові 

можливості залучати фінансові кошти у різні проекти, з-поміж яких перше місце 

нині займає саме розбудова соціальної інфраструктури – дорожнього покриття, 

закладів освіти (дошкільної, середньої), культури, спортивних об’єктів, 

благоустрою житла тощо. 

З результатів опитування КМІС, міжбюджетні трансферти відіграють 

значну роль у фінансуванні витрат на так звані інфраструктурні інвестиції. Однак 

за період 2016-2018 років дещо зросла частка власних ресурсів (рис. 4.8), що 

підтверджує ефективність реформи фінансової децентралізації в Україні, хоча й 
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цільові орієнтири (70 % доходів місцевих бюджетів має формуватися за рахунок 

місцевих податків і зборів, що матиме прямий вплив на фінансові можливості 

громад) поки не досягнуто. На особливу позитивну оцінку заслуговує активізація 

місцевого самоврядування за напрямком грантової діяльності.  

Пріоритет розвитку соціальної інфраструктури послаблює орієнтир органів 

місцевого самоврядування на розвиткові цілі. Серед напрямків інвестиційних 

проектів визначено інфраструктуру розвитку бізнесу, однак лише у 

Закарпатській і Полтавській областях ОТГ виявляють помітні ініціативи в 

даному плані. Розбудова об’єктів соціальної інфраструктури теж має важливе 

значення для подальшого покращення інвестиційного клімату територій, однак 

більш комплексне і стратегічне бачення розвитку громад є запорукою 

забезпечення стрімкого інноваційного прориву в конкурентному економічному 

просторі з можливостями залучення зовнішніх інвестицій. 

 

 
Рис. 4.8 Структура фінансування інфраструктурних інвестицій об’єднаних 

територіальних громад в Україні, 2016-2018 роки, % 

Джерело: [288] 

 

Головною причиною недостатньої ініціативності місцевого самоврядування 

у залученні інвестицій у проекти розвитку бізнесу є слабо розвинене державно-
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приватне партнерство на місцях. Результати опитування КМІС вказують, що, 

як правило, громади недостатньо обізнані щодо приватного сектору на своїй 

території. Це зумовлено тим, що від 21% до 11% підприємств/ФОПів не 

зареєстровані за місцем ведення діяльності і 28% громад зазначають відсутність 

шансів переконати бізнес, який працює на місцях, зареєструватися тут. Лише 

19% громад вказують на «чіткі та прозорі процедури» в якості пріоритету для 

бізнесу [288]. Таким чином, незважаючи на позитивні тенденції у фінансовій 

децентралізації, місцеве самоврядування поки не володіє достатніми 

повноваженнями і тим більше компетенціями у фінансово-інвестиційному 

забезпеченні розвитку бізнесу і самозайнятості.  

Результати опитування щодо ефективності інфраструктурних інвестицій 

також вказують, що більшість видатків (33%) здійснюється на освіту, 20% на 

дороги. Більше половини громад визначає основними пріоритетами дороги, 

поводження з твердими відходами, охорону здоров’я, освіту, водопостачання, 

при чому міські громади в пріоритет ставлять водопостачання, водовідведення, 

поводження з відходами, підтримка бізнесу, коли сільські – охорону здоров’я і 

громадську безпеку. Висновком з аналізу залучення інфраструктурних 

інвестицій є той, що рівні фінансування за секторами обернено пропорційні 

інтенсивності необхідних капітальних інвестицій, унаслідок чого 

високопріоритетні «важкі» сектори недофінансовані, а низькопріоритетні 

«м’які» сектори перефінансовані [163].  

Така ситуація розкриває нові горизонти співпраці органів місцевого 

самоврядування з Державним фондом регіонального розвитку (ДФРР, бюджетна 

програма Міністерства розвитку громад та територій України), який щорічно 

визначає перелік інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що 

фінансуються за рахунок його коштів та з 2021 року робить даний процес більш 

прозорим через застосування нової онлайн-платформи [288]. Власне місія ДФРР 

має полягати у промоції проектів з розвитку бізнесу і самозайнятості в громадах, 

а також у посередництві в залученні міжнародних фінансових структур до 
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інвестування розвиткових проектів громад в Україні. При цьому мають 

надаватись переваги громадам, які: 

1) у статусному аспекті: 

- є активними учасниками та ініціаторами міжрегіонального 

(транскордонного), міжмуніципального співробітництва; 

- мають стратегічне (транспортно-вузлове, торговельне та ін.) розташування 

з перспективою утворення агломерації; 

2) у нормативно-правовому аспекті: 

- мають впорядковану документацію просторового планування; 

- мають затверджені стратегії соціально-економічного розвитку громади, 

розвитку бізнесу і зайнятості в громаді, інші актуальні програмно-цільові 

документи; 

3) у кадровому аспекті: 

- володіють достатніми ініціативами та інтелектуальним потенціалом в 

апараті органів місцевого самоврядування; 

- ставлять у пріоритет реалізацію проектів розвитку бізнесу і самозайнятості 

в громаді натомість реалізації проектів у сфері розбудови соціальної 

інфраструктури, що матиме помітний вплив на розвиток економіки регіону і 

створення нових робочих місць; 

4) в інфраструктурному аспекті: 

- мають належне або придатне до реанімації матеріально-технічне 

забезпечення як основи для реалізації інвестиційних проектів розвитку бізнесу і 

самозайнятості; 

- є місцем реєстрації або фактичної діяльності суб’єктів бізнесу з 

обґрунтованим потенціалом розвитку; 

- мають потенціал розвитку стратегічних для конкретної території сфер 

господарювання (для прикладу, з давніми історичними традиціями, що 

дозволяють ефективно використовувати наявний природно-ресурсний, історико-

культурний, рекреаційно-туристичний, людський потенціал); 
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- ініціюють проекти інвестування в високопріоритетні «важкі» сектори. 

Отже, бюджетні механізми і міжбюджетні відносини відіграють провідну 

роль у фінансово-інвестиційному забезпеченні місцевого самоврядування. 

Аналіз основних бюджетних показників для місцевих бюджетів засвідчив, що 

незважаючи на значні позитивні зрушення завдяки фінансовій децентралізації з 

2015 року, поточна складна ситуація помітно обмежує громади у фінансових 

можливостях, адже в витратах вони продовжують бути залежними від 

трансфертів з державного бюджету, а складна макроекономічна ситуація з 

деструктивними впливами COVID-2019 обмежуватиме можливості центру щодо 

підтримки ініціатив розвитку на місцях. Тому органи місцевого самоврядування 

повинні посилювати зусилля в напрямку формування власних фінансових 

ресурсів через грантові ініціативи та тісну співпрацю з ДФРР. При цьому акцент 

має бути здійснений на інвестиційні проекти розвитку бізнесу і самозайнятості, 

що наслідково забезпечить покращення соціальної інфраструктури. Пріоритет 

розвиткових інвестиційних проектів створить передумови для довготривалого 

економічного зростання громади та надасть органам місцевого самоврядування 

цінний досвід ефективного використання фінансово-інвестиційних ресурсів з 

належним мультиплікативним ефектом. 

 

 

4.2. Використання внутрішнього потенціалу розвитку територіальних 

громад 

 

Місцеве самоврядування є правовим та інституційним функціональним 

утворенням, покликаним забезпечувати ефективне управління територіальним 

розвитком на місцях. Одним з індикаторів ефективності управління є 

використання внутрішнього ресурсного потенціалу. Досвід попередніх років з 

утвердженим розподілом повноважень за різними управлінськими рівнями 

виконавчої влади продемонстрував низьку ефективність централізованого 
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державного управління в Україні. Реформа децентралізації надає шанси 

переходу на нову модель територіального розвитку з вертикаллю взаємодій 

«знизу – догори». Місцеве самоврядування в особі сільських, селищних, міських 

рад та їх виконавчих органів здатне реально оцінювати внутрішні ресурсні 

можливості громади та визначати пріоритети її розвитку в економічному 

(структура місцевої економіки), соціальному (зайнятість населення за сферами 

та його підприємництво), екологічному (антропогенне навантаження на 

довкілля) та іншому аспектах. 

Термін «потенціал» за своїм теоретичним змістом може відображати 

можливості, наявні сили чи ресурси, запаси, здатність управляти та досягати цілі. 

Даний термін набув широкого використання в різних галузях знань та на 

практиці. В економіці та державному управлінні «потенціал» є актуальним 

терміном, що позначає: 

- внутрішні можливості розвитку; 

- управлінські можливості та здібності; 

- сукупність ресурсів – наявних і таких, що можуть бути мобілізованими або 

відтвореними.  

Що стосується територіальних громад, то розгляд потенціалу надає змогу 

визначати внутрішні та зовнішні ресурсні й інші можливості в контексті 

забезпечення їх спроможності виконувати віднесені до компетенції 

територіальних громад повноваження. Спроможність громади, згідно з 

Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні, передбачає її здатність самостійно або через органи 

місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення щодо: 

розвитку місцевої економіки та інфраструктури; планування розвитку території 

громади; вирішення питань забудови та благоустрою території; надання 

житлово-комунальних послуг; організації пасажирських перевезень на території 

громади; утримання вулиць і доріг у населених пунктах; громадської безпеки; 

гасіння пожеж; управління закладами середньої, дошкільної та позашкільної 
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освіти; надання послуг швидкої медичної допомоги, первинної охорони 

здоров’я, з профілактики хвороб; розвитку культури та фізичної культури 

(утримання та організація роботи будинків культури, клубів, бібліотек, стадіонів, 

спортивних майданчиків); надання соціальної допомоги через територіальні 

центри; надання адміністративних послуг через центри надання таких послуг 

[119; 33,с. 199]. 

Органи місцевого самоврядування є прямим виконавцем у забезпеченні 

спроможності територіальної громади. Виконання зазначених функцій потребує 

належного ресурсного забезпечення. Окрім зовнішніх джерел його отримання, 

зокрема у формі субвенцій і дотацій з державного бюджету, залучення зовнішніх 

інвестиційних ресурсів, найважливішим слід розглядати внутрішній 

інвестиційний потенціал  розвитку територіальних громад у його фінансовій 

складовій.  

Внутрішній фінансовий потенціал територіальних громад загалом є 

найбільш надійною головна складова його бюджетних можливостей та 

відображає бюджетні, підприємницькі, інвестиційні та інноваційні передумови 

соціально-економічного і людського розвитку.  

Базовим формуючим ядром внутрішнього фінансового потенціалу 

місцевого самоврядування є кошти бюджету, які складаються з доходів, що 

закріплені за бюджетом місцевого самоврядування. Як зазначалось в п. 4.1, 

станом на 2019 рік місцеві бюджети на 46,6 % залежали від дотацій і субвенцій з 

державного бюджету [263]. Разом з тим, за останні роки спостерігається 

позитивна динаміка в зростанні власних доходів місцевих бюджетів, які 

формують податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, акцизний податок, 

єдиний податок і податок на нерухоме майно. Зростання власних доходів 

місцевих бюджетів за період 2014-2019 років склало 3,9 разу, при чому найбільш 

суттєве спостерігалось у 2015-2016 роках. 

Структуру доходів місцевих бюджетів та динаміку власних (що закріплені 

за бюджетами місцевого самоврядування) доходів відображено на рис. 4.9.   



269 

 

 

      

  

А) Структура  
доходів місцевих бюджетів, 2019 

рік, % 

б) Динаміка власних доходів 
місцевих бюджетів, 2014-2019 роки, 

млрд грн 
 

Рис. 4.9 Структура та динаміка власних доходів місцевих бюджетів в 

Україні 

Джерело: [263; 148; 80] 

 

Податок на доходи фізичних осіб залишається основним джерелом власних 

доходів бюджеті втериторіальних громад. Громади, які стимулюватимуть 

збільшення кількості робочих місць, підприємницьку діяльність і надалі  

отримуватимуть більші фінансові можливості забезпечення територіального 

розвитку. Розуміння головних бюджетоутворюючих ресурсів надає змогу 

органам місцевого самоврядування стимулювати ті чи інші сфери економічної й 

підприємницької діяльності. 

 Окрім позитивної динаміки зростання власних доходів місцевих бюджетів, 

яка в умовах загострення бюджетної кризи дещо уповільнилась у 2018-2019 

роках, слід враховувати значну диференціацію територіальних громад за даним 

показником. Аналіз власних доходів об’єднаних територіальних громад в 

Україні у розрахунку на одного мешканця показав значні розриви (станом на 

2018 рік) [68]: 
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- громади лідери: Троїцька (Дніпровська обл.) – 25501,6 грн, Сенчавська 

(Полтавська обл.) – 24085,7 грн, Слобожанська (Дніпровська обл.) – 21693,6 грн, 

Боратинська (Волинська обл.) – 17577,3 грн, Оліївська (Житомирська обл.) – 

16137,8 грн; 

- громади аутсайдери: Велимченська (Волинська обл.) – 597,3 грн, 

Космацька (Івано-Франківська обл.) – 633,3 грн, Переріслянська (Івано-

Франківська обл.) – 662,8 грн, Ланчинська (Івано-Франківська обл.) – 664,5 грн, 

Чудейська (Чернівецька обл.) – 738,1 грн. 

Зрозуміло, що високий показник власних доходів на одиницю населення, як 

правило, притаманний громадам міського типу з великою кількістю населення 

та зі значно розвиненішою економіко-виробничою складовою внутрішнього 

ресурсного потенціалу. Разом з тим, серед об’єднаних територіальних громад 

залишається значною частка таких, де власні доходи на душу населення 

складають менше 1000 грн (2,7 % у 2018 році). Структура громад, подана на 

рис. 4.10, вказує, що основна їх частина (78,5%), що об’єдналися станом на 2017 

рік, у 2018 році володіла власними доходами на душу населення в розмірі 1001-

5000 грн. Показник 10000 грн і більше характерний для незначної кількості 

громад, що, з однієї сторони, вказує на широкі управлінські можливості 

місцевого самоврядування та, з іншої сторони, відображає ефективність їхньої 

діяльності. Показники власних доходів на одиницю населення для успішних 

громад слід аналізувати в динаміці, щоб розуміти ефективність місцевого 

самоврядування. 

Наявність значних власних доходів на одиницю населення відображає 

можливості та проблеми їх інвестиційного використання. У табл. 4.2 

узагальнено авторське бачення проблем та можливостей інвестиційного 

використання власних доходів місцевого самоврядування. Для різних громад 

проблематика може бути різною. Частина громад може володіти значним 

природним чи економіко-виробничим потенціалом за рахунок централізованого 

управління (розташування об’єктів державної власності, родовищ корисних 
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копалин і т. д.), що забезпечує достатній рівень їх соціально-економічного 

розвитку.  

 
 

Рис. 4.10 Структурування об’єднаних територіальних громад за власними 

доходами на одиницю населення, 2018 рік, %  

Джерело: [68] 

 

Деякі громади можуть виконувати функціональність донора людських 

ресурсів – за рахунок маятникових міграцій у рамках агломерацій і метрополій. 

Однак конкурентний вектор розвитку громади з ефективним місцевим 

самоврядування вимагає залучення власних доходів на інвестиційні цілі з 

подальших їх накопиченням. При цьому на державному рівні мають бути чітко 

визначеними повноваження органів місцевого самоврядування у використанні 

власних доходів з розподілом на прибуткові (інвестиційно-комерційні) і 

неприбуткові (інвестиційно-соціальні) цілі. 

Інвестиційна діяльність органів управління територіальними громадами 

об’єднує заходи із залучення інвестицій через виконання таких функцій [48; 86, 

с. 17]:  

− формування привабливого для інвестора іміджу територіальної громади;  

− створення сприятливих умов для надходжень та ефективної реалізації 

інвестицій;  
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− створення ефективних каналів для поширення інформації про 

інвестиційний потенціал відповідної території;  

Таблиця 4.2 

Проблеми та можливості інвестиційного використання власних доходів 

місцевого самоврядування в Україні 

Проблеми Перспективи 
Фінансові 
Відсутність/обмеженість 

власних доходів 
Активізація підприємницької діяльності, 

зокрема самозайнятості, в громаді 
Економічні 
Відсутність/реєстрація поза 

місцем діяльності суб’єктів 
господарювання як платників 
податків 

Системний діалог з суб’єктами 
господарювання, які не зареєстровані за місцем 
діяльності в громаді 

Соціальні 
Первинна орієнтація на 

фінансування відновлення та 
розбудови соціальної інфраструктури 
в умовах тривалого її занепаду 

Поступова орієнтація на цілі розвиткового 
характеру з залученням інвестицій у проекти, 
що створюють нові робочі місця та нові 
сегменти підприємництва і зайнятості 

Знаннєві 
Відсутність досвіду управлінців 

місцевого самоврядування в 
ефективному використанні власних 
доходів 

Залучення зовнішніх консультантів для 
здобуття досвіду управлінців місцевого 
самоврядування, через комунікації з іншими 
громадами, участь у навчальних програмах, 
організованих державними і громадськими 
структурами; первинний досвід участі в 
конкурсах і грантах з подальшим його 
акумулюванням 

Управлінські 
Відсутність системних 

комунікацій з інститутами вищого 
управлінського рівня щодо 
інвестиційного використання власних 
доходів  

Активізація міжмуніципального, 
міжрегіонального і міждержавного 
співробітництва з розробкою спільних 
інвестиційних проектів 

Джерело: узагальнено автором 

 

− посередництво в налагодженні контактів і співробітництва між 

представниками місцевого бізнесу та потенційними інвесторами. 

Зазначені напрямки розкривають можливості місцевого самоврядування у 

здійсненні інвестиційної діяльності. Питання – у розумінні місцевими 
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управлінцями необхідності вектору територіального розвитку, базованого на 

реалізації інвестиційної стратегії. 

Інвестиційна стратегія місцевого самоврядування – регламентований 

вектор розвитку громади в межах чинного законодавства країни, який 

конкретизує позицію місцевої влади в забезпеченні власної фінансової 

спроможності через залучення інвестиційних ресурсів: 

а) первинної орієнтації на власні можливості – за умов достатнього рівня 

власних доходів на душу населення; 

б) первинної орієнтації на внутрішні інвестиції – за умов інтересу 

внутрішніх інвесторів до певних ресурсних можливостей території (проекти, 

орієнтовані на використання ресурсного потенціалу, як правило, в сферах 

альтернативної енергетики, первинної сировинної переробки); 

в) первинної орієнтації на зовнішні інвестиції – за умов інтересу зовнішніх 

інвесторів до певних ресурсних можливостей території, що, зазвичай, 

потребують значних фінансових затрат (проекти, орієнтовані на використання 

унікального ресурсного потенціалу або дешевої робочої сили, як правило, в 

сферах сільського господарства та переробної промисловості, або інноваційні 

вартісні проекти). 

Розробка і реалізація інвестиційної стратегії місцевого самоврядування має 

охоплювати: 

1) визначення інвестиційних потреб територіальної громади на основі 

комплексної оцінки внутрішнього ресурсного потенціалу, з’ясування 

сильних і слабких сторін території; 

2) розробку загальної стратегії (програми) соціально-економічного 

розвитку громади з визначенням вагомості інвестиційної діяльності та 

пріоритетних сфер місцевої економіки; 

3) позиціонування місцевого самоврядування громади як прозорого, 

відкритого до співробітництва з креативними управлінськими кадрами 

на місцях; 
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4) визначення пріоритетів залучення інвестицій з балансуванням 

комерційних і некомерційних напрямків (відхід від переважаючої 

орієнтації на залучення інвестицій у проекти соціально-

інфраструктурного призначення); 

5) визначення інституційної основи інвестиційної діяльності місцевого 

самоврядування – окремої посадової особи з подальшим утворенням 

окремого спеціалізованого структурного підрозділу, обґрунтованого за 

чисельністю працівників та функціональністю, а також профільного 

комітету, ситуативних робочих груп на основі рад місцевих депутатів; 

6) розробку правової основи співпраці місцевого самоврядування з іншими 

структурами з включенням інвестиційного напрямку – підписання угод 

про партнерство; 

7) пошук шляхів активізації інвестиційної діяльності місцевого 

самоврядування: 

 формування профілів громади – демографічного, економічного, 

бюджетного та ін., як інформаційної основи для інвестиційного 

позиціонування на різних інституційних рівнях, у тому числі з 

перекладом на інші мови; 

 промоція інвестиційного потенціалу громади – інформація на 

сайті, реклама, виставкова діяльність, активні комунікації з 

структурами різного рівня, зокрема міжнародними; 

 визначення можливостей кооперування власних фінансових 

ресурсів з іншими громадами в рамках міжмуніципального 

співробітництва; 

 визначення доцільності залучення додаткових фінансових ресурсів 

у рамках державного фінансування через цільові фонди; 

 участь у конкурсах Державного фонду регіонального розвитку;  
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 участь у фінансуванні ініціатив/програм економічного розвитку 

спільно з фірмами чи компаніями, партнерські відносини з 

місцевими групами підприємців, місцевою торговою палатою або 

радою туризму задля спільної розробки інвестиційних проектів 

[149, с. 16];  

 участь у міжнародних грантах і конкурсах; 

8) звітування про реалізацію інвестиційних проектів; 

9) оцінка зовнішньої інвестиційної залежності місцевого самоврядування;  

10) визначення перспектив подальшого залучення інвестиційних 

ресурсів у розвиток громади. 

Отже, стратегічним завданням місцевого самоврядування є забезпечення 

фінансової спроможності громади. Основою виконання цього завдання є 

ефективне використання внутрішнього ресурсного потенціалу, який формують 

природно-кліматична, фінансова, економіко-виробнича, соціально-

інфраструктурна, управлінська, людська і туристично-рекреаційна складові. 

Ключовою складовою внутрішнього ресурсного потенціалу є фінансова, яка 

формується власними фінансовими ресурсами громади та відображає бюджетні, 

підприємницькі, інвестиційні та інноваційні передумови соціально-

економічного і людського розвитку.  

Аналіз доходів загального та спеціального фонду бюджетів ОТГ (рис. 4.11) 

дозволяє встановити низьку питому вагу доходів спеціального фонду у доходах 

бюджетів громад. Найвищий показник частки надходжень спецфонду у 

Щирецької, Нижанковицької та Воле-Бранецької ОТГ (більше 14,0%), натомість 

у інших громад цей показник коливається в межах 5,2%.  
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Рис. 4.11 Структура доходів бюджетів ОТГ Львівської області (загальний 

та спеціальний фонд), 2018 рр. 

Джерело: розроблено автором на основі даних [68] 

 

Низьку частку цього показника можна пояснити відсутністю вагомих 

податкових надходжень як джерела доходів спецфонду, адже до надходжень 

спеціального фонду місцевих бюджетів належить лише один податок – 80% 

екологічного податку. Серед інших доходів спецфонду віднесено такі: 1) 

надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів; 2) кошти від відшкодування 

втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва; 3) концесійні 

платежі щодо об’єктів комунальної власності, які мають цільове спрямування 

згідно із законом; 4) 70% грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності; 5) відрахування 10% вартості питної води 
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суб’єктами підприємницької діяльності; 6) власні надходження бюджетних 

установ, що утримуються за рахунок відповідного місцевого бюджету; 7) цільові 

та добровільні внески підприємств, установ, організацій і громадян до місцевих 

фондів охорони навколишнього природного середовища; 8) надходження до 

цільових фондів, утворених місцевими радами; 9) субвенції, що надаються з 

інших бюджетів за рахунок конкретно визначених надходжень спеціального 

фонду таких бюджетів; 10) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів 

індивідуальним сільським забудовникам; 11) повернення кредитів, наданих з 

місцевих бюджетів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво (реконструкцію) та придбання житла, а також пеня і відсотки за 

користування ними; 12) надходження в рамках програм допомоги і грантів 

міжнародних фінансових організацій та Європейського Союзу; 13) інші 

надходження, визначені законом про Державний бюджет України. 

Аналогічними є показники надходження до спецфонду бюджетів ОТГ на 

одну особу (рис. 4. 12).  

Якщо в середньому на одну особу в регіоні припадає 7018,8 грн. доходів 

загального фонду бюджетів ОТГ, то по спецфонду – 344,6 грн., тобто у 20,4 разів 

менше. Найвищий показник надходжень спецфонду на одну особу – у 

Давидівській (1228,4 грн.), Нижанковицькій (1033,6 грн.), Вільшаницькій (1011,9 

грн.) ОТГ; найнижчий – у Бабинській (27,0 грн.), Міженецькій (42,3 грн.), 

Шегинівській (50,6 грн.). 

Для ефективного використання внутрішнього фінансового потенціалу 

місцевого самоврядування необхідна його мобілізації і нагромадження, що 

дозволить активізовувати інвестиційну діяльність на місцях, спрямовуючи 

належну частину доходів на розвиткові цілі.  



278 

 

 

 
Рис. 4.12 Доходи бюджетів ОТГ Львівської області (загальний та 

спеціальний фонд) на одну особу, 2018 рр. 

Джерело: на основі даних [68] 

 

Місцеве самоврядування в Україні повинне забезпечувати конкурентний 

вектор розвитку громади, що передбачає залучення власних доходів на 

інвестиційні цілі. Для цього на рівні громади має бути реалізованою інвестиційна 

стратегія місцевого самоврядування, яка окреслює позицію місцевої влади щодо 

необхідності залучення фінансових ресурсів, їх розподілу та спрямованості. 

Сучасний конкурентний соціально-економічний простір обґрунтовує потребу 

неперервного розвитку територій, основою чому має бути залучення інвестицій 

у перспективні сфери місцевої економіки. 
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4.3. Залучення зовнішніх запозичень територіальними громадами 

 

Проблема залучення коштів органами місцевого самоврядування завжди 

була гострою, а за умов розширення їх самостійності значно підвищується 

відповідальність за місцевий розвиток, що спонукає до пошуку додаткових 

джерел фінансування для забезпечення соціально-економічного та культурного 

розвитку територій. Серед них - місцеві  запозичення та отримування позик 

місцевим бюджетам, право здійснення яких закріплено у статті 70 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». Органам місцевого 

самоврядування надано право створювати комунальні банки та інші фінансово-

кредитні установи, виступати гарантами для отримання кредитів 

підприємствами комунальної власності.  Одним із напрямків фінансування 

співробітництва територіальних громад також є використання коштів кредитних 

ресурсів.  В якості інструменту фінансування суспільних потреб територіальних 

громад вони спрямовуються на розвиток інфраструктури: систем 

водовідведення, електропостачання, розвиток транспортної мережі та 

інфраструктурних об’єктів, будівництво соціальних об’єктів, шкіл, закладів 

охорони здоров’я, в конкретні інвестиційні проекти [41, с. 389-390]. 

Відповідно до чинного законодавства місцеві запозичення можуть бути у 

формах: 

- укладання договорів позики (кредитних договорів) в фінансово-

кредитних установах, у яких зазначається мета та цільове використання кредиту, 

сума, термін використання, розмір платності за користування (відсотки), розмір 

та вид гарантій (застави), умови повернення, відповідальність сторін, а також 

інші юридичні положення; 

- випуску (емісії) облігацій місцевої позики, метою випуску яких є 

залучення додаткових фінансових ресурсів для виконання завдань виключно 

місцевого значення, що є критичними для функціонування громади: 
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водопостачання та каналізація, електрозабезпечення, будівництво інженерних та 

транспортних мереж і інших соціально-культурних об’єктів: 

- позики у фінансових установах на строк до 3-х місяців в межах 

бюджетного періоду на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за 

загальним фондом та бюджетом розвитку місцевих бюджетів для задоволення 

нагальних потреб міста у грошових коштах в очікуванні майбутніх надходжень.   

Надання позик з одного бюджету іншому забороняється. 

Відповідно до статті 16 Бюджетного  кодексу України міські ради мають 

право здійснювати:  

- місцеві внутрішні запозичення шляхом випуску облігацій місцевої 

позики або укладання кредитного договору; 

- місцеві зовнішні запозичення шляхом отримання кредитів (позик) від 

міжнародних фінансових організацій. 

У будь-якому випадку наявність чи потреба місцевих запозичень свідчить 

про певні проблеми в економічному розвитку громади, дефіцит власних 

фінансових ресурсів. При цьому збільшуються витрати місцевого бюджету на 

оплату відсотків фінансовим установам чи власникам облігацій за користування 

кредитом, певна частина майна комунальної власності перебуває у заставі, що 

може обмежувати вільне розпорядження ним з боку органів місцевого 

самоврядування. Витрати на погашення місцевого боргу здійснюються 

відповідно до кредитних договорів, незалежно від обсягу коштів, визначеного на 

цю мету у бюджеті громади. Якщо очікуваний обсяг витрат на обслуговування 

місцевого боргу перевищить обсяг коштів, передбачених у місцевому бюджеті, 

місцева рада зобов’язана внести відповідні зміни до бюджету. 

Органам місцевого самоврядування дозволяється планувати у своїх      

бюджетах обсяг коштів на обслуговування боргу лише в розмірі, що не 

перевищує 10% видатків від загального фонду місцевого бюджету на весь період 

обслуговування боргу. Таке положення гарантує відносно належний рівень 

фінансування поточних видатків, не обмежуючи їх необхідністю сплати коштів 
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за борговими зобов’язаннями. Однак, при цьому обмеження розміру 

обслуговування місцевого боргу за запозиченнями створює різні підходи та 

можливості для громад, якщо розглядати окремо. Великі міста з розвинутою 

потужною промисловістю, як правило мають і відповідний обсяг загального 

фонду місцевого бюджету, а тому перебувають в кращих умовах щодо 

можливості зовнішніх запозичень. Економічно слабші громади теж мають 

інвестиційні та інші потреби розвитку, але перебувають у гірших умовах щодо 

місцевих запозичень. 

 Окрім цього, існуюча в Україні нормативно-правова база  накладає певні 

обмеження фінансово-економічного характеру, зобов’язує органи місцевого 

самоврядування погоджувати розмір позик з центральними органами виконавчої 

влади, реєструвати випуск облігацій у Національній комісії з цінних паперів та 

фондового ринку. У випадку порушення графіку погашення  кредитів (позик), 

оплати відсотків за користування ними законодавством України забороняється 

здійснювати нові запозичення впродовж наступних 3-х років. 

У переважній більшості громад на сьогодні є об’єкти життєзабезпечення 

комунальної власності, соціальні об’єкти, які експлуатуються чи 

використовуються десятки років. Впродовж тривалого часу не здійснювався їх 

капітальний ремонт та заміна інженерних мереж водопостачання, 

теплозабезпечення, електропостачання, інші соціально важливі будівлі і споруди 

знаходяться у стані, що не відповідає сучасним вимогам. Відповідно до 

Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки, затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2020 року № 695, у житлово-

комунальному комплексі проблеми зношеності інфраструктури залишаються 

нерозв’язаними. Так, ступінь зношеності мереж у сфері водопостачання, 

каналізації та поводження з відходами становить 60,5% [179].  

У зв’язку з цим часто виникає невідкладна потреба залучення інвестицій 

для  покращення стану об’єктів комунальної власності, проте в органів місцевого 

самоврядування відсутні власні доходи для формування достатнього обсягу 
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бюджету розвитку на визначений термін. З наведених причин територіальним 

громадам доводиться залучати кредитні кошти для розбудови інфраструктури 

життєзабезпечення, так як основним завданням їх є створення умов для 

отримання якісних послуг мешканцями громади.  

Динамічність росту цін при формуванні кошторисів вартості будівництва, 

реконструкції чи капітального ремонту зазвичай спонукає переглядати вартість 

самих проєктів. Це призводить до збільшення строків будівництва, потребує 

додаткового фінансування в умовах, коли самоврядування і так має проблеми з 

мобілізацією бюджетних коштів. 

Таким чином, довгострокова позика при стабільності умов кредитування 

(терміни, проценти за користування тощо) може бути альтернативою швидкого 

будівництва та економії бюджетних коштів. Попри це, правильно спрямовані 

інвестиції за рахунок залучення кредитних коштів, призводять до загального 

зростання місцевої економіки і збільшення податкових надходжень та 

своєчасного погашення позики. 

Позичальниками, як правило, є міські громади або комунальні 

підприємства, які приймають рішення про цільове використання, розмір позики, 

строк, умови гарантії повернення. Інвесторами (позикодавцями) є фінансові 

установи, що мають відповідні грошові ресурси.  

Особливістю гарантії повернення позики для інвестування в об’єкти 

комунальної власності є види заставного майна (земельні ділянки, об’єкти 

нерухомості чи інші активи, що забезпечують функціонування місцевого 

господарства). У разі порушення термінів повернення позики може виникнути 

необхідність звернення стягнення на це майно. У таких випадках виникають 

проблеми у обох сторін: позичальник не може або не бажає відчужити об’єкт 

комунальної власності, а кредитор не зможе стати власником цього майна і 

розпоряджатись ним надалі. Поряд з цим, міста володіють і привабливими 

об’єктами (готелі, ринки, земельні ресурси та інші), які можуть бути  відчужені, 

однак це може мати негативні наслідки для громади.є 
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До переліку проектів, у які інвестуються місцеві запозичення належать: 

- проекти енергозбереження; 

- покращення ефективності електропостачання та водопостачання; 

- інвестиції у громадський транспорт у транспортні мережі; 

- збирання та утилізацію побутових відходів; 

- будівництво автостоянок та інші фінансово та економічно перспективні 

види діяльності. 

Територіальна громада, яка ставить за мету розбудувати свою 

інфраструктуру за кошти зовнішніх запозичень, повинна всебічно оцінити 

власну кредитоспроможність. Проводиться оцінка різних сфер діяльності органу 

місцевого самоврядування, у тому числі: 

- управління містом, ОТГ, методи керівництва, оцінка професійного рівня 

управлінців, стабільність діяльності; 

- фінансова спроможність – діяльність фінансового управління, наявність 

та якість фінансової інформації, управління бюджетом, системність 

надходження коштів, контроль за витратами, управління бюджетним дефіцитом 

та позиками, кредитна історія; 

- орієнтація на надання послуг – наскільки громада орієнтується на 

споживачів при наданні комунальних послуг, як виявляються їх потреби та 

спроможність оплачувати відповідні послуги; 

- розвиток економіки і інфраструктури, зокрема процес стратегічного 

планування, який включає бачення розвитку громади на довгострокову 

перспективу, у тому числі напрямок місцевих запозичень; 

- залучення громадськості – спілкування з мешканцями посадових осіб 

місцевого самоврядування, висвітлення у засобах масової інформації діяльності.  

Кредитори завжди вимагають щоб позичальники довели та гарантували, на 

прикладі результатів фінансово-господарської діяльності та прогнозних 

показників свою спроможність своєчасно повернути запозичення. Ефективне 

управління поточними фінансами громади, вміння прогнозувати реальність 
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доходів та витрат бюджету є найважливішими елементами оцінки її 

кредитоспроможності. 

Зовнішні місцеві запозичення в основному здійснюються для 

фінансування проєктів щодо створення, приросту чи оновлення стратегічних 

об’єктів довготривалого користування, спрямованих на задоволення інтересів 

населення територіальних громад.  

Обсяг та умови здійснення місцевих запозичень і надання місцевих 

гарантій погоджуються з Міністерством фінансів України, яке здійснює їх 

реєстрацію у Реєстрі місцевих запозичень та місцевих гарантій. Місцеві гарантії 

надаються суб’єктам господарювання для забезпечення повного або часткового 

виконання боргових зобов’язань, що виникають за кредитами (позиками) від 

міжнародних фінансових організацій.  

До Реєстру місцевих запозичень [147], що є інформаційною системою, яка 

містить  щоквартальні відомості про місцеві запозичення за 2019 рік було 

внесено 27 суб’єктів кредитування на загальну суму 61644 тис. євро та 4040761 

тис. грн. Зареєстровано зовнішні кредити від Міжнародної фінансової корпорації 

(терміном до 13 років), 10 кредитів терміном на 5 або 10 років, за ставкою 

запозичень - 3% від Північної Екологічної Фінансової Корпорації НЕФКО – 

міжнародної фінансової організації, що фінансує широкий спектр екологічних 

проєктів, вдосконалення технологій виробництва та оновлення обладнання. 

Зокрема, в Україні реалізуються проєкти відновлення міських котелень, що 

постачають тепло для лікарень, шкіл, дитячих садків, програми  

енергозбереження та енергоефективності для підприємств комунального сектору 

міста. 

 До Реєстру місцевих гарантій [147] за 2019 рік внесено 25 суб’єктів 

господарювання, загальною вартістю гарантій 207842 тис. євро, 13000 тис. грн. 

Гарантії надавались в основному для отримання кредитів комунальними 

підприємствами щодо придбання міського електротранспорту, реконструкції 

підприємств енергетики, теплопостачання, аеропорту. Кредиторами є 
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Європейський банк реконструкції та розвитку, НЕФКО. Терміни запозичень є 

довготривалими, в окремих випадках – більше 20-ти років.  

Надзвичайно складним для прогнозування величини боргових зобов’язань 

у місцевих бюджетах є саме довготривалий термін кредитування, оскільки 

бюджетне планування  здійснюється на коротшу перспективу.  

Формою зовнішніх місцевих запозичень є також муніципальні облігаційні 

позики. Державною програмою регіонального розвитку України на 2021-2027 

роки передбачено сприяння випуску муніципальних облігацій для забезпечення 

реалізації проєктів, спрямованих на посилення економічної спроможності 

регіонів, територіальних громад [180].  

Основними цілями випуску муніципальних облігацій є: 

- фінансування поточного дефіциту місцевого бюджету, у тому числі 

масштабні витрати місцевої влади для одноразової мобілізації великих 

фінансових ресурсів для будівництва, покриття сезонності витрат тощо; 

- рефінансування заборгованості - погашення раніше розміщених боргових 

зобов’язань; 

- згладжування коливань при надходженні платежів до місцевого бюджету, 

особливо в громадах, де формування податкової бази залежить від сезонного 

виробничого циклу; 

- фінансування власних місцевих програм і капіталомістких проєктів 

місцевого розвитку; 

- розмір трансфертів з Державного бюджету не відповідає реальній потребі 

фінансування проєктів з місцевого бюджету території; 

- несприятливий фінансовий стан підприємств, слабка розвинутість 

підприємництва на території громади, а відтак їх низька податкоспроможність і 

відсутність джерел наповнення місцевого бюджету. 

Муніципальні позики сприяють створенню ефективної структури 

регіональних фондових ринків, трансформації заощаджень населення в 

інвестиційні ресурси. Попри це, емісія облігацій місцевої позики органами 
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місцевого самоврядування та їх подальше обслуговування вимагають низки 

заходів: 

- визначення реальної потреби громади в додаткових коштах, уникнення 

прийняття рішень про емісію цінних паперів для покриття проявів 

безгосподарності,  вирішення окремих політичних рішень на місцевому рівні; 

- вивчення потреб та переваг потенційних інвесторів; 

- формування умов випуску облігацій муніципальної позики, пошуку 

найбільш ефективних шляхів виходу на міжнародні фінансові ринки, а також 

форм та методів взаємодії з вітчизняними та зарубіжними інвесторами і 

міжнародними фінансовими організаціями; 

- управління запозиченнями: продовження строків запозичень, зниження 

вартості, ефективність та результативність інвестиційних вкладень для розвитку 

території місцевого самоврядування, покращення якості послуг та забезпечення 

сталого розвитку населених пунктів в майбутньому. 

Для прикладу розглянемо публічну пропозицію внутрішніх місцевих позик 

Львівської міської ради серії «І» 2019 року, схвалену ухвалою Львівської міської 

ради від 19.09.2019 року  №5429 «Про здійснення запозичення до міського 

бюджету м. Львова», коштами якого передбачено здійснити фінансування 

будівництва об’єктів транспортної інфраструктури, інженерних мереж та 

виготовлення проєктно-кошторисної документації. Публічна пропозиція внесена 

до Державного реєстру випусків цінних паперів як випуск облігацій місцевої 

позики Львівською міською радою, погоджена з Міністерством фінансів України 

і внесена до Реєстру місцевих запозичень.  Кількість облігацій – 300 тис., 

номінальною вартістю 1000 грн. та загальною вартістю – 300, 0 млн. грн. з 

відсотковою ставкою – 17,70% річних. Андерайтером на конкурсній основі 

вибрано ПАТАБ «Укргазбанк» на АТ «Фондова біржа ПФТС». За даними 

розрахунку, наведеного у пропозиції, з 11.12.2019 року до 10.12.2022 року з 

коштів міського бюджету планується сплатити 159,5 млн. грн. відсоткових 

доходів.  
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 Поруч із існуючою системою місцевих запозичень в Україні доцільно 

також внести відповідні зміни і в банківське законодавство України, згідно з 

яким, окрім уже діючих, до банківської системи України входитимуть і 

комунальні банки, котрі можуть створюватись органами місцевого 

самоврядування та підприємствами й організаціями, що перебувають у 

комунальній власності [124]. 

Враховуючи бюджетну обмеженість органів місцевого самоврядування, 

необхідність додаткових бюджетних витрат на виконання зобов’язань на 

обслуговування місцевих запозичень (проценти за користування позикою, 

відсоткові доходи при емісії облігацій місцевої позики), важливим напрямком 

роботи органів місцевого самоврядування повинна стати робота з пошуку 

позабюджетних джерел фінансування з міжнародних фондів, програм та грантів. 

Гранти – це найбільш поширена форма фінансування проєктів місцевого 

розвитку, яка здійснюється донорськими організаціями. Донорські організації 

існують як національні та міжнародні організації, державні установи, комерційні 

та некомерційні структури, приватні благодійні фонди, що надають на 

некомерційній безповоротній основі необхідні додаткові ресурси. Грантові 

кошти використовуються на цілі, які спрямовані в цілому на благо всього 

суспільства: покращення довкілля, підвищення освітнього рівня населення, 

експертна та консультативна допомога у визначених напрямах досліджень, 

надання технологій та обладнання тощо. 

Для прикладу,  до національних донорських організацій можна віднести 

Український фонд соціальних інвестицій, серед міжнародних організацій 

найбільш відомі Програма розвитку Організації Об’єднаних націй (ПРООН), 

ЮНІСЕФ, Світовий банк, Європейська комісія та багато інших. Також відомі 

суспільні та приватні фонди: Фонд К. Аденаура, «Відродження» Дж. Сороса та 

інші різноманітні фонди міжнародного та внутрішньо державного значення.  

Гранти надаються за результатами грантових програм та конкурсів, що 

оголошуються для неприбуткових організацій. Органи місцевого 
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самоврядування можуть брати найактивнішу участь у таких конкурсах. В першу 

чергу чітко визначається мета чи проблема, для вирішення якої необхідні 

додаткові кошти, якими можуть бути ресурси донорських організацій. Надалі – 

це пошук грантових конкурсів що співпадають з метою та завданням проєкту 

громади, які публікуються у вільному доступі на відповідних сайтах. Наступний 

крок полягає у підготовці проєкту та формуванні заявки для участі у конкурсі. 

Перевагу в отриманні грантів, як правило, отримують проєкти спрямовані на 

розвиток, поліпшення та заміну існуючої ситуації, а також вирішення проблем 

невеликих сільських та міських територій. 

Переваги в отриманні грантових коштів: 

- грант не потрібно повертати; 

- грант дозволяє отримати значну суму коштів на тривалий період часу, 

виключаючи ризики строковості, платності, які існують при кредитуванні; 

- процедура підготовки заявки, участь у конкурсі, отримання коштів, 

звітність та супровід реалізації проекту виступає як дієвий чинник росту 

професійності управлінської команди органів місцевого самоврядування, її 

відповідальності за цільове використання коштів, досягнення мети та 

результативності. 

Недоліки грантових програм: 

- у кожного грантодавця є свої вимоги та обмеженні пріоритети, які можуть 

змінюватись; 

- процес прийняття рішення щодо надання чи ненадання гранту триває 

довгий час; 

- грантові кошти надходять поетапно, після детальної звітності про 

використані кошти на попередньому етапі, в той час, коли потреба у 

фінансування проекту може виникати невідкладно; 

- у багатьох випадках  грантова підтримка не передбачає покриття 

експлуатаційних та накладних витрат, тісно прив’язана до цілей проекту; 
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- переважна частина проєктів вимагає співфінансування, кошти на яке 

необхідно планувати у видатках місцевого бюджету. Рівень співфінансування 

органів місцевого самоврядування чи установ  комунальної власності може 

становити 10-50 % величини вартості проєкту. 

Використання грантових донорських ресурсів у місцевому розвитку 

громад є необхідним та важливим, широко практикується у світі, набирає 

актуальності та успішного втілення  в Україні. 

До найбільш відчутних проблем залучення місцевих запозичень можна 

віднести: 

- відсутність системного законодавства, що регламентує випуск 

муніципальних облігацій, функціонування їх на фондовому ринку, усунення 

ризиків, зокрема, ризик фондового ринку, ризик ліквідності, так як частина 

муніципальних облігацій може виявитись неліквідною, ринковий ризик, 

внаслідок якого органи місцевого самоврядування можуть відчути негативний 

вплив  підвищення процентних ставок, валютних коливань та інші. 

- неврівноваженість попиту та пропозиції на муніципальні облігації 

внаслідок макроекономічних проблем, слабка концентрація ринку 

муніципального запозичення, обмежений асортимент муніципальних цінних 

паперів, недовіра місцевого населення до будь-яких цінних паперів та гарантій 

стабільного місцевого розвитку; 

- нецільове використання частки коштів, залучених від випуску місцевих 

облігацій, відсутність міських емісійних програм, якісного аналізу та оцінки їх, 

можливість корупційної складової та виникнення незаконних фінансових 

пірамід; 

- інвестування позикових коштів у проєкти, які не дають конкретної 

економічної віддачі, в перспективі можуть втратити соціально-господарське 

значення, виявитись нераціональними для громади (недостатньо ефективно чи 

зручно для мешканців облаштовані громадські простори, комунікації, що не 

мають комплексного використання, об’єкти незавершеного будівництва: дороги, 
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будинки, які можуть зруйнуватись з причини їх недобудови,  транспортні засоби 

і обладнання, що були у використанні тощо), у той час втягування місцевих 

бюджетів в стан перманентної заборгованості, посилення її негативного впливу 

на фінансовий стан. 

З огляду на зазначене вище з метою використання муніципальних 

запозичень для соціально-економічного розвитку територіальних громад, 

недопущення негативних моментів вбачається доцільним: 

- розробка та створення спеціального пакету законів та нормативно-

правових актів стосовно регламентації особливостей емісії цінних паперів та 

зовнішніх запозичень органами місцевого самоврядування, у тому числі 

вдосконалення процедури оформлення, погодження та виключно цільове 

використання залучених коштів, джерела покриття боргу, перелік комунального 

майна, дозволеного для передачі в заставу, яке, у випадку вимушеної реалізації  

в покриття боргу, не спричинить порушення функцій життєзабезпечення міста; 

- запровадження системи досконалого державного і суспільного 

публічного контролю за бажанням та потребою отримати зовнішні запозичення  

ще на початку прийняття такого  рішення органами місцевого самоврядування і 

їх керівниками, що стане гарантією економічної доцільності  витрат, які несе 

громада, сплачуючи відсотки за цінними паперами чи банківським кредитом; 

- обов’язкова розробка  ґрунтовної концепції муніципальних запозичень, 

положення про облігаційну політику міста, залучення компетентних 

представників громадськості, депутатського корпусу для визначення реальної 

потреби залучених коштів та їх економічну і соціальну ефективність, 

припинення практики використання нових запозичень для погашення боргів за 

старими позиками. 

 

 

Висновки до розділу 4 
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1. Управлінська та фінансова децентралізація потребує відповідної 

трансформації бюджетних механізмів та міжбюджетних відносин. У період 

2014-2020 років здійснено низку змін у системі бюджетування, перерозподілу 

надходжень між бюджетами різних рівнів. З 2021 р. запроваджується дворівнева 

модель міжбюджетних відносин між Державним бюджетом та бюджетами усіх 

територіальних громад. При цьому у найближчому періоді очікується зростання 

частки доходів від місцевих податків і зборів у структурі доходів місцевих 

бюджетів з 35% до 70%, відповідно зі зменшенням трансфертів з Державного 

бюджету. Разом з тим, сьогоднішня ситуація з бюджетами усіх рівнів свідчить 

про необхідність активних дій та пошуку додаткових джерел наповнення 

бюджетів для забезпечення потреб місцевого самоврядування, включаючи 

інвестиційні. 

2.  Аналіз структури доходів та видатків зведеного, державного та 

місцевого бюджетів показав, що за період 2000-2019 років доходи зведеного 

бюджету зросли в 26,3 разу, державного – в 27,6 разу, місцевих – у 30,0 разів. У 

той же час зростання видатків за ці роки складало 28,4 разу для зведеного 

бюджету, 30,2 разу для державного й 30,7 разу для місцевих. Тобто в динаміці не 

простежуються фінансово-децентралізаційні зрушення у бюджетах на користь 

місцевого самоврядування. Фіскальна децентралізація мала б сприяти зростанню 

власних й загальних доходів місцевих бюджетів, однак як засвідчують офіційні 

дані, у 2018-2019 роках відбулось їх незначне кількісне скорочення. Частка 

доходів місцевих бюджетів з трансфертами у зведеному бюджеті за період 2000-

2019 років складала в середньому 46,3% та переважно зростала, а без трансфертів 

становила лише 25,0%. Видатки місцевих бюджетів з трансфертами складали в 

середньому 43,2 % видатків зведеного бюджету і без трансфертів – 23,3 %. 

3. Проблема залежності місцевих бюджетів від трансфертів актуалізує 

питання забезпечення їх фінансової спроможності як однієї з складових 

внутрішнього ресурсного потенціалу місцевого самоврядування. Незважаючи на 

певні позитивні зміни за останні роки, місцеві бюджети в Україні нині 

формуються переважно не за рахунок власних та закріплених джерел 
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надходжень, а за рахунок міжбюджетних трансфертів із бюджетів вищого рівня; 

тобто управління використанням бюджетних ресурсів фактично здійснюється із 

центру, що суперечить загальним засадам Європейської хартії місцевого 

самоврядування, а також ставить під сумнів реальність фінансово-бюджетної 

децентралізації в Україні. Станом на 2001 рік, наприклад, частка доходів 

місцевого бюджету в зведеному складала 32,3%, тобто була більш як на третину 

вищою проти показника 2019 р.   

4. Низькі показники власних доходів місцевих бюджетів 

територіальних громад потребують як пошуку можливостей їх нарощування, так 

і посилення державної підтримки місцевих бюджетів. Здійснено критичну оцінку 

надання базової, стабілізаційної і додаткової дотації, а також субвенцій з 

державного бюджету до місцевих бюджетів в Україні. При цьому вказано на 

ширші можливості використання дотацій та субвенцій з державного бюджету на 

інвестиційні потреби територіальних громад. Реалізація таких можливостей 

забезпечує орієнтир місцевого самоврядування у владно-управлінських 

рішеннях на стратегічні цілі розвиткового характеру.  

5. Резерви наповнення бюджетів територіальних громад та посилення 

їх інвестиційної спроможності розглянуті у контексті внутрішнього потенціалу 

розвитку громад, зокрема – фінансово-інвестиційного. Аналіз структури та 

динаміки власних доходів місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад 

за 2018 рік показав наявність глибокого диспаритету між ними й відсутність 

власних інвестиційних можливостей у низки бюджетів територіальних громад. 

Зокрема, тільки у 5 з 35 об’єднаних територіальних громад Львівської області 

спеціальний фонд бюджету був більшим за 10% загальної суми, при цьому у 12 

ОТГ не перевищував 2%. Таке становище зумовлює необхідність 

диференційованого підходу до розроблення інвестиційних стратегій 

територіальних громад та встановлення джерел фінансування їх реалізації.  

6. З огляду на необхідність нарощування внутрішнього фінансового 

потенціалу місцевого самоврядування, узагальнено основні проблеми та 

можливості інвестиційного використання власних доходів громад (їх 
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розподілено за групами фінансових, економічних, соціальних, знаннєвих, 

управлінських). Обґрунтовано потребу розробки інвестиційної стратегії 

місцевого самоврядування як регламентованого вектора розвитку громади в 

межах чинного законодавства країни, який конкретизує позицію місцевої влади 

в забезпеченні власної фінансової спроможності, з первинною орієнтацією на 

внутрішні інвестиції відповідно до ресурсних можливостей території, а також  на 

зовнішні інвестиції. 

7. Обґрунтовано види та можливості залучення зовнішніх запозичень 

для фінансування інвестиційних потреб територіальних громад, насамперед від 

фінансово-кредитних установ та через  емісію облігацій місцевої позики, а також 

отримання грантів відповідних донорських організацій. Здійснено аналіз умов та 

ризиків, пов’язаних із залученням зовнішніх запозичень. Зроблено висновки 

щодо доцільності залучення тих чи інших видів зовнішніх запозичень та 

отримання грантів  відповідно до напрямів використання коштів. 

                Наукові результати досліджень автора, що висвітлені у розділі 4, 

викладені в опублікованих працях [230, 231, 233, 237-238, 240-242, 244-247, 249, 

254, 287, 330]. 

РОЗДІЛ 5 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

5.1 Управлінські аспекти удосконалення процесів розвитку 

територіальних громад  

 

Чільною передумовою зміцнення Української держави та подальшого 

формування громадянського суспільства в контексті реформи місцевого 

самоврядування та децентралізації публічної влади є трансформація старої 

моделі управління на рівні територіальних громад із застосуванням нових 

принципів та підходів. Новий погляд на інституційний розвиток місцевого 
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самоврядування в умовах адміністративно-територіальної реформи необхідний з 

метою удосконалення нормативно-правових та організаційних аспектів 

функціонування місцевого управління, забезпечення чіткої координації та 

взаємоузгодження функцій по вертикалі влади, зокрема досягнення 

конструктивного діалогу щодо питань реформування місцевого самоврядування, 

зміцнення його фінансової та матеріально-технічної бази, забезпечення 

інституційного та фінансового підкріплення його нових виконавчих функцій. 

Подальша розбудова інституту місцевого самоврядування в Україні та 

розвиток громадянського суспільства значною мірою залежить від налагодження 

конструктивної взаємодії між державними органами публічної влади і місцевим 

самоврядуванням, від розширення сфери його повноважень та впливу, адже 

лише учасники місцевих територіальних громад здатні активізувати політичний, 

економічний, соціальний та креативний потенціал своїх спільнот і територій, 

забезпечити підвищення рівня життя та якості адміністративних послуг, що 

надаються населенню. Зміни, які сьогодні впроваджуються в Україні завдяки 

реформі місцевого управління та територіальної організації влади, визначають 

реалізацію принципів субсидіарності, розширення впливу місцевого 

самоврядування, фінансової самодостатності місцевих громад і відтак широкого 

застосування механізмів демократії. До компетенції органів управління усіх 

територіальних громад у процесі реформування місцевого самоврядування й 

територіальної організації влади віднесено низку нових повноважень та  

функцій, які в цілому набули структури, представленої на рис. 5.1.  
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Рис. 5.1 Компетенція органів управління територіальних громад 

Джерело: складено автором на основі [146] 
 

Важливим завданням, яке стоїть сьогодні перед Україною, є не тільки 

забезпечення повсюдності місцевого самоврядування на рівні територіальних 

громад, а й подальша розбудова інституту місцевого самоврядування у 

відповідності до європейських стандартів і виконання міжнародних зобов’язань, 

які наша держава взяла на себе у сфері місцевого розвитку та територіального 

управління. Для реалізації цього завдання, а також у контексті інтеграції України 

до європейського співтовариства необхідними є інституційні зміни у моделях 

публічного управління, і, зокрема, у моделі місцевого самоврядування (що також 
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передбачаються стратегічно). Відтак, поряд з гармонізацією національного 

законодавства з європейським, важливим питанням також є адаптація механізмів 

управління до сучасних європейських стандартів.  

Тут слід зазначити, що на сьогодні немає однозначного тлумачення 

поняття європейські стандарти публічного управління, хоча дискусія з приводу 

формалізації останнього вже довший час ведеться у вітчизняному науковому 

просторі. Між тим в адміністративному контексті цей термін визначає 

дотримання основних нормативно-правових документів, які встановлюють 

соціально-політичний образ держави, фіксують вихідні принципи її 

функціонування та розвитку [299].  

У нашому випадку стандартизація згідно з європейськими принципами 

побудови інституційної моделі розвитку місцевого самоврядування означатиме 

застосування певного організаційно-правового механізму управління на місцях 

на засадах системності та адаптації, який сприятиме наближенню до певної 

еталонної моделі здійснення місцевого врядування, згідно з принципом 

орієнтованості на громаду. Управління територіальними громадами за таким 

принципом, побудоване орієнтуючись на кращий зарубіжний досвід, може стати 

драйвером розвитку громад в усіх сферах їх діяльності, включаючи інвестиційну. 

При цьому за основу вважаємо слід брати європейську модель публічного 

управління «Good Governance» («Належне врядування»), яка базується на 

концепції нового публічного менеджменту та мережевого управління (англ. 

Networked Government). Вона являє собою особливу культуру консенсусу в 

системі державних і недержавних інституцій, які взаємодіють між собою у 

визначених сферах політики на основі ресурсної залежності з метою досягнення 

згоди з проблеми, у розв’язанні якої всі зацікавлені [11]. Відтак, на нашу думку, 

імплементація цієї моделі в систему місцевого самоврядування повинна стати 

важливим елементом реалізації в Україні реформи публічного управління. 

Відповідно до багаторівневої системи публічного управління (Networked 

Government) при розподілі повноважень та відповідальності між різними 
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рівнями урядування увага акцентується на принципах найбільшої ефективності 

виконання певних функцій та завдань на відповідному рівні влади. При цьому 

концептуально такі системи є яскравим протиставленням політиці державного 

управління, орієнтованого на принципи бюрократії, ієрархічної структуризації 

та централізації і несуть у собі зміну парадигми у моделі публічного управління 

– перехід від управління до урядування, від керування до обслуговування із 

застосуванням підходу менеджменту. Своєю чергою цей підхід базується на 

імплементації у модель публічного врядування механізмів побудови корпорації, 

ґрунтованих на принципах синергії, акумулювання та перерозподілу ресурсів, 

застосування таких інструментів та методів, які б дозволили досягти 

максимальної ефективності та гнучкості прийняття управлінських рішень, 

делегування повноважень з вищого рівня на нижчий, посилення механізмів 

зворотного зв’язку. 

Поняттю «Good Governance» («Належне врядування») надають ознаки 

результативного та ефективного управління, що на практичному рівні 

проявляється як «комплекс безпосередніх партнерських взаємовідносин 

громади, публічної влади, суб’єктів публічного та приватного секторів у процесі 

планування та управління спільними справами території» [11]. Його також 

визначають як [299]: 

 механізм забезпечення функціонування суспільства як цілісної 

саморегульованої системи;  

 спосіб реалізації публічної влади, завдяки якому досягається 

відповідність публічної політики потребам суспільного розвитку; 

 об’єднання потенціалу трьох секторів суспільства: влада-бізнес-

громадськість;  

 постійний контроль різних сегментів суспільства за публічною 

владою. 
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Розбудову системи належного врядування на рівні територіальних громад 

слід здійснювати за принципами: 

1. Чесне проведення виборів: означає забезпечення участі та 

представництва з метою надання можливості кожному громадянину приймати 

рішення, які стосуються розвитку місцевих громад; 

2. Чутливість: здатність органів місцевого самоврядування дати 

відповідний зворотній зв'язок на очікування та потреби своїх громадян; 

3. Ефективність і результативність: забезпечення оптимального і 

найбільш раціонального використання ресурсів місцевої громади; 

4. Відкритість та прозорість: забезпечення публічного доступу до 

офіційної інформації з метою уможливлення контролю за здійсненням процесу 

управління місцевою громадою;  

5. Верховенство права: означає досягнення справедливості та політичної 

нейтральності органів місцевого самоврядування при здійсненні процесу 

врядування; 

6. Етична поведінка: означає забезпечення домінування суспільних 

інтересів над особистісними; 

7. Компетентність і спроможність: забезпечення професійного виконання 

обов’язків представниками та посадовими особами місцевого самоврядування; 

8. Інновації та відкритість до змін: застосування новітніх механізмів та 

підходів при здійсненні управлінської діяльності органами місцевого 

самоврядування; 

9. Сталий розвиток та орієнтація на довготермінові результати: 

врахування інтересів майбутніх поколінь щодо збереження національної 

(місцевої) культурної спадщини та навколишнього природного середовища. 

10. Надійний фінансовий менеджмент: забезпечення оптимального та 

ефективного використання публічних фінансів та інших матеріальних ресурсів. 
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11. Права людини, культурне різноманіття та соціальне згуртування: 

забезпечення захисту основних конституційних прав і свобод, збереження 

поваги до кожного громадянина; 

12. Підзвітність: забезпечення відповідальності органів місцевого 

самоврядування за здійснення процесу управління [285]. 

З метою імплементації європейської моделі належного врядування на 

місцевому рівні та спрощення розуміння цих принципів було запропоновано 

виділити шість основних, які також включатимуть вимоги решти, а саме: 

прозорість; нетерпимість до корупції; залучення громадян до управління; 

послідовність; фаховість; підзвітність [209]. 

Відтак, розбудова управління територіальними громадами в Україні на 

основі принципів європейської моделі належного врядування «Good 

Governance»  дозволить забезпечити так звану апроксимацію системи публічного 

управління, іншими словами «наближення врядування до людей», досягнення 

переходу від моделі відносин «чиновник – громадянин» до моделі «постачальник 

послуг – клієнт». Також вона сприятиме впровадженню підходу менеджменту у 

практику публічного управління в Україні, для якого саме характерні орієнтація 

на клієнта-громадянина, на результативність та ефективність управлінської 

діяльності, висока управлінська відповідальність і сприйняття державних 

службовців як кваліфікованих менеджерів, застосування концептуально-

інструментальних засобів, притаманних сучасному менеджменту [299]. 

Особливо важливим є впровадження принципів належного врядування у 

сферу інвестиційної діяльності територіальних громад, де неможливо оминути 

налагодження партнерських взаємовідносин органів управління громад та 

суб’єктів приватного сектору реалізуючи принцип згуртованості, здійснюючи 

пошук взаємної зацікавленості у соціально-економічному розвитку, 

інфраструктурній забезпеченості територіальних громад. Налагодження 

партнерських взаємовідносин з діючими на території громади юридичними 

особами дозволятиме застосувати системний підхід до планування й реалізації 
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інвестиційних проєктів та заходів відповідно до повноважень територіальних 

громад у сфері місцевого самоврядування за  джерелами фінансування, включно 

зі спільними проєктами з підприємствами, організаціями некомунального 

сектору на засадах публічно-приватного партнерства, з  узгодженою 

ідентифікацією інвестиційних заходів та проєктів за важливістю, можливими 

термінами реалізації тощо.   

Слід зазначити, що приведення інституту місцевого самоврядування в 

Україні у відповідність до європейських стандартів передусім вимагає 

врахування двох ключових моментів, а саме: з боку влади – це забезпечення 

вільного доступу населення до питань, що стосуються функціонування системи 

місцевого самоврядування; з боку громадян – це компетентність та обізнаність у 

своїх основних правах і можливостях щодо участі в цьому процесі, що спонукає 

до ґрунтовнї трансформації системи управління, докорінної зміни менталітету 

громадян, впровадження інструментів партисипативної демократії [83]. При 

цьому необхідним є усвідомлення з обох сторін – як з боку влади, так і з боку 

громадськості, що відповідальність за зміни в суспільстві лежить на кожному 

зокрема, незалежно від того яку соціальну позицію він сьогодні займає; кожен є 

активним учасником та рушієм процесу державотворення.  

Відтак, процес управління в територіальних громадах України слід 

вибудовувати з опирою на три основні площини (рис.5.2). 
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 Рис. 5.2 Площини здійснення управління в територіальних громадах у 

відповідності до моделі належного врядування 

Джерело: складено автором на основі [299] 

 

На кожну з цих площин проектуються відповідні групи принципів 

управління місцевим розвитком, а кожна група відображає зміст діяльності 

даних принципів відповідно до свого напрямку. В цілому виділені групи 

принципів складають певні основи здійснення управління розвитком 

територіальних громад (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3 Основні засади та принципи  управління в територіальних 

громадах відповідно до моделі належного врядування 

   Джерело: складено автором на основі [299] 
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«досконале врядування», «ефективне врядування», «етичне та прозоре 

врядування», «мережеве врядування»), звідси саме і «Good Governance» – 

управління, яке відповідає вимогам відкритого, демократичного і справедливого 

суспільства і регулює взаємовідносини між офіційними інституціями (публічна 

влада) і недержавними суспільними інститутами (бізнес, громадськість) [11]. 

Важливою складовою процесу імплементації інституту місцевого 

самоврядування в територіальних громадах України на основі принципів 

належного врядування (окрім формування нормативно-правового забезпечення 

та удосконалення організаційно-управлінського механізму) є вирішення 

завдання якісного кадрового забезпечення. Слід зазначити, що процес 

підготовки кадрів та розвиток кадрового забезпечення системи місцевого 

самоврядування в Україні є одним із важливих компонентів площини 

менеджменту загального процесу управління, базованого на підвалинах 

належного врядування. Він повинен включати такі основні елементи як розробка 

стратегії управління людськими ресурсами, побудова ефективної системи 

навчання з метою підвищення кваліфікації (рівня професійної компетентності) 

та забезпечення професійного розвитку державних службовців і посадових осіб 

органів місцевого самоврядування. 

У процесі підготовки кадрового складу слід надавати перевагу 

використанню інноваційних інтерактивних елементів, що значно підсилює 

ефективність навчального процесу в системі підвищення кваліфікації посадових 

осіб органів місцевого самоврядування, передбачає зростання їхньої 

компетентності, формування у них управлінської культури, сучасних підходів до 

професійної діяльності орієнтацію на глибокий аналіз і узагальнення практики 

шляхом запровадження інтерактивних методів та технологій навчання [107, с. 

43]. 

Слід зазначити, що процес підготовки кадрів та розвиток кадрового 

забезпечення системи місцевого самоврядування в Україні є одним із важливих 

компонентів площини менеджменту загального процесу управління, базованого 
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на підвалинах належного врядування. Він повинен включати такі основні 

елементи як розробка стратегії управління людськими ресурсами, побудова 

ефективної системи навчання з метою підвищення кваліфікації (рівня 

професійної компетентності) та забезпечення професійного розвитку державних 

службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування. 

У процесі підготовки кадрового складу слід надавати перевагу 

використанню інноваційних інтерактивних елементів, що значно підсилює 

ефективність навчального процесу в системі підвищення кваліфікації посадових 

осіб органів місцевого самоврядування, передбачає зростання їхньої 

компетентності, формування у них управлінської культури, сучасних підходів до 

професійної діяльності орієнтацію на глибокий аналіз і узагальнення практики 

шляхом запровадження інтерактивних методів та технологій навчання [107, с. 

43]. 

На рис. 5.4 наведено механізм реалізації процесу підготовки кадрів та 

розвитку кадрового забезпечення у системі місцевого самоврядування в Україні 

на основі принципів належного врядування. 

Ключовими завданнями розвитку кадрів у системі місцевого 

самоврядування є удосконалення вмінь та навичок фахівців з питань місцевого 

економічного розвитку, допомога та розширення потенціалу для досягнень, а 

також вивчення здібностей кожного працівника відповідного органу місцевого 

самоврядування з метою ефективного використання кадрового ресурсу, 

підвищення рівня мотивації та реалізації його кадрового потенціалу. 

Крім цього, у рамках перейняття досвіду та підвищення своєї професійної 

кваліфікації, набуття нових навичок, зв’язків органи місцевого самоврядування 
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Рис. 5.4 Процес підготовки кадрів та розвиток кадрового забезпечення 
територіальних громад 
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відповідності 
професійному рівню 
працівника-службовця 

 Планування кар’єри 
працівників-службовців 
 

 Формування 
програми навчання, що 
відповідає зазначеним 
потребам 

 Розробка навчальних 
матеріалів, інструментів 
та методів побудови 
системи навчального 
процесу  

 Виконання 
навчальної програми в 
рамках виділених 
фінансових ресурсів 
 

 Оцінка результатів 
процесу навчання (або їх 
відсутності) загалом (під 
час проведення навчання) 

 Оцінка 
ефективності процесу 
навчання (ефект від 
впровадження конкретної 
навчальної програми) після 
проведення навчання (у 
робочій ситуації) 

 Здійснення аналізу 
потреб у навчанні та 
характеру навчальних 
програм 

 Вибір тематичних 
напрямків та програм 
навчання 

 Підбір навчального 
персоналу (викладачів, 
тренерів, мотиваційних 
спікерів і т.п.) 
 

 

Процес 
підготовки 
кадрів та 
розвиток 
кадрового 

забезпечення 
територіаль
них громад 

України 
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можуть здійснювати співробітництво з органами місцевого самоврядування 

інших держав, зокрема у рамках проєктів транскордонного співробітництва, а 

також створювати консорціуми з іншими органами місцевого самоврядування 

для виконання завдань, що становлять спільний інтерес. Основними суб’єктами 

міжнародного співробітництва виступають міжнародні неурядові організації 

місцевої влади та органи місцевого самоврядування  держав. 

Необхідною передумовою для здійснення міжнародного співробітництва 

органами місцевого самоврядування є підписання протоколів про наміри, угод 

чи договорів про співробітництво (партнерство, дружбу і взаємодопомогу, 

спільну діяльність та ін.), у яких закріплюються основні цілі та організаційно-

правові форми спільної взаємодії [146]. Слід зазначити, що ці документи не є 

угодами міжнародного характеру та відносяться до актів локального 

регулювання, хоча й укладаються між суб’єктами різних держав. 

Окрім цього, необхідним є також забезпечення належних умов роботи й 

посадового кваліфікаційного зростання службовців органів місцевого 

самоврядування, що своєю чергою зазначено у ст. 6 Європейської хартії 

місцевого самоврядування, а саме: «Умови роботи службовців органів місцевого 

самоврядування мають бути такими, щоб можна було забезпечувати добір 

висококваліфікованих кадрів, заснований на принципах урахування досвіду і 

компетентності; для цього необхідно забезпечити відповідні умови фахової 

підготовки, оплати та просування по службі» [81]. Також це є одним із завдань 

реформи адміністративно-територіального устрою в Україні, яка поряд із 

створенням спроможних до розвитку територій та забезпечення населення 

якісними послугами, також передбачає створення умов для кадрового зростання 

в місцевому самоврядуванні. Відтак, забезпечення належних організаційно-

матеріальних умов та формування кадрового складу для виконання органами 

місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень повинно 

здійснюватися з дотриманням таких принципів [146]: 
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 наявності ресурсів, необхідних для здійснення визначених законом 

повноважень органів місцевого самоврядування; 

 максимальне залучення населення до прийняття управлінських 

рішень з питань місцевого значення та сприяння розвитку форм прямого 

народовладдя; 

 запровадження ефективних механізмів участі громадськості у 

виробленні органами місцевого самоврядування важливих управлінських 

рішень, зокрема з питань визначення стратегії розвитку територіальної громади, 

затвердження статутів територіальних громад, проектів містобудівної 

документації (генеральних планів розвитку міст, селищ, сіл тощо); 

 утворення при органах місцевого самоврядування консультативно-

дорадчих органів для проведення консультацій з громадськістю, сприяння 

проведенню громадської експертизи проектів рішень та прийнятих рішень 

органів місцевого самоврядування; 

 удосконалення процедури утворення органів самоорганізації 

населення, визначення чіткого порядку надання їм частини повноважень органів 

місцевого самоврядування, а також надання коштів для здійснення зазначених 

повноважень, витрачання ними таких коштів, звітування про їх використання; 

 запровадження механізму здійснення місцевими 

держадміністраціями державного контролю за відповідністю Конституції та 

законам України рішень органів місцевого самоврядування та якістю надання 

населенню публічних послуг.  

Таким чином, нова парадигма системи місцевого управління, базованої на 

підвалинах належного врядування, вимагає впровадження у практику 

вітчизняного управління інноваційних механізмів, підходів та моделей, що в 

цілому призведе до трансформації цілої системи місцевого врядування та 

набуття цією системою якісно нових властивостей. Між тим, будь які серйозні 

зміни вимагають часу, а особливо, коли мова йде про таку важливу складову 
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процесу державотворення як публічне врядування. Лише у процесі накопичення 

певного досвіду можна буде говорити про ефективність чи невідповідність тих 

чи інших впроваджуваних механізмів, коли результати трансформацій 

віддзеркаляться на підвищенні прозорості функціонування системи публічного 

врядування, принципових змінах підходів та діяльності місцевої влади, зниженні 

рівня бюрократизації тощо. 

Крім цього, досвід багатьох країн показує, що впровадження нових 

принципів та підходів на основі багаторівневих систем публічного управління 

(зокрема моделі належного врядування) дає вагомі позитивні результати і має 

значні перспективи розвитку для інституту місцевого врядування, однак, 

очевидно, що очікувати на швидкий позитивний ефект у найближчій перспективі 

не варто. Поряд з цим, приклад концепції належного врядування як еталонної 

моделі постійної і активної взаємодії держави, бізнесу та громадськості 

уможливлює адаптацію кращих управлінських механізмів у практику місцевого 

самоврядування в Україні, дає приклад конструктивної взаємодії задля 

найкращого вирішення існуючих проблем, вироблення практики співуправління 

та співучасті у суспільному житті задля демократичного розвитку в умовах 

нового динамізму та різноманіття суспільних викликів. 

 

 

5.2. Удосконалення міжбюджетних відносин  

 

Україна є унітарною державою, однак історично склалось, що різні 

регіони, області, райони та локальні території різняться за економічного 

розвитку. Для забезпечення сталого економічного та соціального зростання,  

надання гарантованих державою соціальних послуг для кожного громадянина 

відповідно до Конституції України, застосовується механізм перерозподілу 

загальних бюджетних надходжень між бюджетами різних рівнів. 
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Конституцією України кожному громадянину держави гарантується низка 

прав, серед яких право на охорону здоров’я, санітарно-епідемічне благополуччя, 

безпечне довкілля, освіту, соціальний захист та інші блага, що забезпечують 

життя, здоров’я, освітній, культурний розвиток особистості. 

Механізм міжбюджетних відносин повинен сприяти гармонійному, 

всебічному соціально-економічному розвитку регіонів та територій, бути 

справедливим, враховувати зацікавленість місцевих органів влади. Формування 

інструментарію цього механізму базується на показниках нинішнього 

економічного стану з врахуванням  потенційних можливостей власного розвитку 

[249; 241]. 

 Головною ознакою міжбюджетних фінансових відносин є система 

організації та способи переміщення фінансових ресурсів від одного рівня влади 

до іншого у відповідних напрямках.  Одним із інструментів такого переміщення 

є міжбюджетні трансферти, види яких, порядок  розрахунку обсягів, передачі 

між бюджетами та використання, визначається Бюджетним Кодексом України та 

іншими нормативно-правовими актами країни. Особливістю міжбюджетних 

фінансових потоків є те, що вхідні потоки бюджету одного рівня бюджетної 

системи одночасно є вихідними потоками бюджету іншого рівня  [210, c. 133]. 

 Система міжбюджетних відносин у своїй суті передбачає мінімізувати 

(усунути) диспропорції розвитку регіонів, в основі яких можуть мати місце 

природно-кліматичні умови та географічне розташування (гірські території, 

периферійні населені пункти та інші), промислові райони з діючими та 

недіючими підприємствами, екологічно небезпечні райони, регіони із аграрним 

виробництвом, яке потребує значних інвестицій. Поряд із цим, інші території 

України володіють значним потенціалом, який успішно генерує економічний 

базис (податки, розвиток інфраструктури, робочі місця, привабливі галузі 

виробництва, рекреації та інші). Різноманітність господарсько – виробничої,  

інфраструктурної та соціальної складових, особливості природно-кліматичних 

умов, географічних меж територій, природно-ресурсні багатства – це об’єктивна 
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реальність, яка отримана громадою в результаті добровільного об’єднання, її 

наявність чи відсутність мало залежить від волі громади чи її лідера, нею треба 

ефективно управляти, оптимально використовувати, дбати про зростання і 

розвиток [161, c. 65].  

Проблеми низької спроможності окремих громад можуть лежати у 

площині зазначеної об’єктивної реальності, у тому числі: 

1. Відсутність успішно діючих підприємств, розвинутого підприємництва, 

різного виду інфраструктурних об’єктів, які формують значну податкову базу, в 

першу чергу податку на доходи фізичних осіб. Створення виробництва, розвиток 

ринку послуг, будівельна галузь можливі лише за наявності відповідних умов, 

які реально збільшуються завдяки ефективності місцевого самоврядування. 

Реформа місцевого самоврядування передбачала створення 

територіальних громад за принципом нерозривності території, іноді наперед 

розуміючи, що створена громада в межах конкретної території, буде низької 

спроможності, потребуватиме значних коштів у вигляді міжбюджетних 

трансфертів  для забезпечення соціальних стандартів мешканців. 

2. При створенні територіальних громад шляхом об’єднання (формування 

ОТГ) недостатньо враховувався економічний потенціал території як основи 

спроможності громади, так як законодавчо визначені параметри створення ОТГ 

містили інші підходи. Деталізовано лише окремі просторові межі через 

визначення зон доступності надання послуг до їх адміністративних центрів. 

Таким чином, через бюджетне вирівнювання, яке раніше здійснювалося на 

субрегіональному рівні, у процесі реформи фінансової децентралізації перейшли 

до вирівнювання на базовому рівні адміністративно-територіальних утворень, 

що потребує врахування ризиків бюджетної неспроможності низки створених 

територіальних громад, запобігання їх наслідками через вдосконалення між 

бюджетних відносин.  

Необхідно також звернути увагу на перспективність розвитку громади, 

зокрема тих, які мають на своїй території потужні природні багатства, корисні 
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копалини.  Недостатньо вивчений природно-ресурсний потенціал за певний час 

та належних умов може бути базовою основою виробництва, ринку  послуг. 

Громади, створені на таких територіях на початку потребуватимуть державної 

підтримки, особливо для створення місцевої інфраструктури, однак надалі – це 

спроможні та фінансово самостійні громади. 

У процесі реформування створено ОТГ на територіях, які мають ознаки 

депресивності, що склались внаслідок впливу об’єктивних чинників, а також як 

результат економічної діяльності суб’єктів господарювання в минулому, 

неефективного адміністративного управління тощо. Як правило, на депресивних 

територіях слабкою є податкова база, а отже фінансова спроможність громад 

низька. Існує думка,що низький економічний розвиток чи екологічні проблеми 

таких територій можна подолати розширенням меж ОТГ, приєднанням інших 

населених пунктів, які мають вищу фінансову спроможність, однак це не завжди 

так.  Багаторазове зростання периферійності територій у великих громадах ніяк 

не кореспондує із завданням щодо подолання соціально – економічної 

депресивності територій в Україні, залучення їх ресурсного потенціалу до 

процесів регіонального та загальнодержавного розвитку [123].  

Основним завданням при створенні ОТГ на територіях з ознаками 

депресивності або слабкого розвитку мав стати в першу чергу глибокий фаховий 

аналіз та оцінка існуючого стану, причини його виникнення, можливості 

розвитку, перспективи фінансової спроможності у майбутньому, скорочення 

обсягів залежності місцевого бюджету від бюджету вищого рівня тощо. 

3. Організація управління громадами, готовність кадрового потенціалу 

ОТГ до втілення завдань розвитку місцевої громади. За підсумками діяльності 

окремих громад, доля витрат на утримання апарату управління становлять 50-

80% у власних доходах при нормативі фінансової спроможності – 20%. Такий 

стан є неприйнятним для ефективного розвитку громади, потребує вивчення 

щодо фаховості персоналу виконання функцій управління, а також інших 
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причин( в тому числі перелічених вище), які визначають показники управління 

громадою. 

Оцінка територій на основі аналізу економічного потенціалу та організації 

управління ОТГ повинна бути основою для прийняття рішень щодо створення  

просторово надвеликих громад, в яких зростатимуть негативи периферійності, 

зменшуватиметься роль принципу добровільності аж до його зникнення.  

Важливим аспектом при об’єднанні просторово великих громад є 

встановлення механізму справедливого розподілу бюджетних коштів місцевого 

бюджету між населеними пунктами, демократичні процедури прийняття рішень, 

спільна відповідальність центру та периферії за розвиток ОТГ. В Україні на 

завершальному етапі формування Перспективного плану створення ОТГ в 

окремих громадах виникали протести мешканців проти приєднання населених 

пунктів особливо до обласних центрів. Причиною протестів, в першу черг, була 

слабка інформованість членів громади, викривлення засад створення ОТГ, або 

пересторога стосовно використання ресурсів прилеглих населених пунктів для 

розвитку центру. 

Просторовий та демографічний аспект в Україні має різне співвідношення 

в регіонах за показником щільності населення. Нерівномірність параметрів 

площі території, її інфраструктури, чисельності населення, у тому числі яке 

отримує гарантовані державою соціальні послуги, може мати певні перекоси з 

розподілом бюджетних коштів. Так, у великих за територією громадах 

збільшується потреба у коштах на утримання самої території, комунальне 

обслуговування об’єктів, будівництво внутрішніх доріг, благоустрій, 

інженерних мереж тощо. Зазначені витрати переважно не покриваються за 

рахунок міжбюджетних трансфертів, громада повинна мобілізувати джерела 

фінансування самостійно. Низька бюджетна спроможність територіальних 

громад не в змозі забезпечити якісне утримання власної великої території, тому 

ризик зростання негативу периферійності буде зростати, його будуть відчувати 

мешканці віддалених населених пунктів. Дуже часто, при дефіциті місцевих 
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фінансів та обґрунтуванні необхідності будівництва соціально-побутових, 

інфраструктурних об’єктів за рахунок міжбюджетних трансфертів (субсидій), 

коштів Державного фонду регіонального розвитку, перевага надається 

населеним пунктам та центру громади.  

Для уникнення внутрішніх конфліктів в громадах необхідна розробка 

справедливого розподілу коштів бюджету розвитку між периферійними 

населеними пунктами та центральною громадою. Участь мешканців в управлінні 

громадою, розподілі ресурсів – це демократична і нагальна необхідність для 

просторово великих ОТГ, що є концентрацією різноманітних проблем, потреб, 

можливостей та інтересів. Неприпустимим та небезпечним при об’єднанні 

просторово великих громад є відсутність комплексної стратегії розвитку усіх 

населених пунктів, а не лише центру, коли периферійні громади розглядаються 

як територія відповідних ресурсів, зокрема земельних чи інших природних 

багатств. У таких випадках посилення негативів периферійності відобразиться 

на демографічній ситуації, відтоку населення з віддалених сіл, з одночасним 

посиленням проявів урбанізації, особливо в обласних центрах, столиці. Наслідки 

такого процесу призводять до потреби перерозподілу бюджетних ресурсів на 

місцевому, регіональному і  державному рівнях. 

Для дослідження інвестиційної спроможності ОТГ розглянемо показники 

деяких громад, які за результатами діяльності у 2019 році вважаються фінансово 

неспроможними за рівнем дотаційності місцевого бюджету та співвідношення 

видатків на утримання апарату управління (табл. 5.1). 

Таблиця 5.1 

Дотаційність місцевого бюджету окремих ОТГ 
     Області,  
                ОТГ 
 
 
Назва 
Показника 

Рівненська  Волинська Івано-Франківська Львівська 

Старосіль-
ска 

Велимчен-
ська 

Ланчи-
нська. 

Печені-
женська  

Вільша
ницька  

Міже-
нецька 
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1. Капітальні видатки на 1-го 
мешканця (співвідношення обсягу 
капітальних видатків бюджету 
громади до кількості мешканців 
відповідної ОТГ);(грн.) 

1355,5 1147,9 436,6 1267,2 1180,9 1318,6 

2. Рівень дотаційності бюджетів 
(співвідношення обсягу базової 
дотації до загальної суми доходів 
загального фонду бюджету ОТГ, 
без урахування субвенцій)(%); 

63,5 62,6 57,5 49,7 50,8 47,4 

3. Співвідношення видатків на 
утримання апарату управління та  
фінансових ресурсів ОТГ 
(співвідношення видатків на 
утримання апарату управління та 
доходів загального фонду 
бюджету)(%); 

68,1 42,5 81,1 55,2 82,1 86,1 

4. Питома вага заробітної плати у 
видатках загального фонду 
бюджету ОТГ (відсоткова частка 
видатків на заробітну плату до 
обсягу видатків загального фонду 
бюджету )(%); 

87,8 82,8 85,9 80,0 80,4 87,9 

5. Питома вага капітальних 
видатків у загальному обсязі 
видатків (частка капітальних 
видатків відповідного бюджету 
ОТГ)(%). 

17,6 17,8 8,7 20,2 18,1 23,6 

6. Площа ОТГ(км2) 272,0 110,9 84,8 184,5 79,1 45,5 
7. Чисельність населення на 
01.01.2019 (тис.осіб) 6,9 3,8 11,2 17,2 2,8 2,4 
8. Щільність  населення(осіб/км2) 
(ряд.7/ряд.6) 25 34 132 93 35 53 
9. Капітальні видатки (тис. грн.) 
(ряд.1*ряд.7) 9353,0 4362,0 4889,9 21795,8 3306,5 3164,6 
10. Капітальні видатки на 1 км2 

(тис. грн./км2)(ряд.9/ряд.6) 34,4 39,3 57,7 118,1 42,4 69,5 
Джерело: складено автором за показниками бюджетів ОТГ за 2019 рік [221] 

 

Як видно з таблиці, висока дотаційнвсть  місцевого бюджету (більше 60%) 

властива просторово великим громадам, у яких низька густота населення – 25і 

34 особи на 1 кв. км. (Старосільська ОТГ Рівненської області, Велимченська ОТГ 

Волинської області). При цьому капітальні видатки на одну особу становлять 

1355,5 грн. та 1147,9 грн., при середньому показнику по Україні – 1546,6 грн., що 

є позитивним на перший погляд. Попри це, аналізуючи показник величини 

https://decentralization.gov.ua/news/12192?page=2
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капітальних витрат на 1 кв. км території, визначаємо що в цих громадах він 

надзвичайно низький (34,4 тис. грн.. та 39,3 тис. грн. відповідно). 

Зважаючи, що просторово великі території потребують більше 

інвестиційних витрат, показник величини капітальних витрат на одного 

мешканця не може бути достатньою оцінкою інвестиційної спроможності ОТГ.  

Необхідно звернути увагу на показник питомої ваги зарплати у видатках 

загального фонду, який у зазначених в таблиці громадах більше 80%. Тобто, 

переважна частина видатків місцевого бюджету скеровується на поточне 

споживання, що є причиною високої ротаційності і залежності від 

міжбюджетних трансфертів, при цьому мінімізується власна інвестиційна 

спроможність. Такі громади ставитимуть вимоги щодо додаткового 

фінансування з Державного бюджету для будівництва важливих об’єктів 

соціально-культурної, дорожньої інфраструктури, об’єктів комунального 

обслуговування мешканців тощо. 

На сьогодні значна кількість створених ОТГ має невисоку власну 

інвестиційну привабливість, засади якої можуть стати потужним джерелом 

надходжень до місцевого бюджету та поступового зниження потреби у дотаціях 

та субвенціях з Державного бюджету. Для прикладу, на територіях громад, 

зокрема просторово великих, є можливості створення індустріальних парків чи 

окремих кластерів, на облаштування інфраструктури яких передбачена 

законодавством державна фінансова підтримка. Індустріальні парки є частиною 

складних систем організації місцевого самоврядування на територіях, де вони 

розташовані, тісно пов’язані з ними в економічному, соціальному, екологічному 

плані. Суб’єкти індустріального парку мають використовувати норми діяльності, 

притаманні конкретній території, але, основне, мають бути органічно вмонтовані 

в соціально-економічний баланс територій [160]. 

 Інвестиційну привабливість територіальних громад посилило б 

розблокування дії преференційних положень Закону України «Про загальні 

засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон». 
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Припинення у 2005 р. їх дії, на наш погляд, було поспішним й всебічно не 

обґрунтованим. Використання територіальними громадами прав ініціювання 

створення тих чи інших форм спеціальних економічних зон, зокрема територій 

пріоритетного розвитку, з наданням їх суб’єктам податкових та інших пільг, як 

показує попередній досвід, може кардинально змінювати економічну ситуацію в 

межах громад.  

Фінансово-бюджетна неспроможність територіальних громад, у тому числі 

інвестиційна, не може бути подолана лише за рахунок дотацій, субвенцій з 

Державного бюджету. Громада зобов’язана будувати власну стратегію розвитку 

на ресурсах та можливостях у тих об’єктивних реаліях соціально-економічного 

стану, які вона отримала при об’єднанні.  

Формування міжбюджетних відносин за таких умов повинно базуватися на 

об’єктивному підході до оцінки економічного потенціалу територіальних 

громад, з одного боку, та на бюджетній підтримці громад з низьким економічним 

й бюджетним потенціалом - з другого.  

Соціальна держава завжди поряд із принципом солідарності повинна 

також брати до уваги і принцип субсидіарності. В основі цього принципу 

закладено положення, що держава повинна брати на себе лише ті завдання, які 

не можуть бути вирішені меншими спільнотами, у тому числі місцевими 

територіальними громадами.  

Таким чином система міжбюджетних відносин не повинна бути в ролі 

держави-постачальниці, що може призвести до її саморуйнування.  Інструменти 

фінансового вирівнювання дають змогу знизити вплив фіскальних дисбалансів 

на соціально-економічний розвиток територій, відтак змістити невідповідність 

між обсягами фінансових ресурсів органів влади одного рівня або різних рівнів 

для виконання покладених на них функцій і завдань [169]. Економічна і 

соціальна політика кожної держави тісно переплетені між собою. Соціально-

державна система послуг, які гарантовані кожній людині, залежать у своєму 
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фінансуванні від успішної економіки, яке в свою чергу залежить від соціальних 

гарантій і успішного розвитку кожного. 

Система міжбюджетних відноси в Україні містить наступні форми: 

міжбюджетні трансферти; бюджетні позики – короткотермінові запозичення для 

покриття тимчасових косових розривів про порушенні ритмічності виконання 

дохідної частини бюджету та обов’язковості проведення витрат з місцевого 

бюджету у встановлені терміни; запозичення до Державного бюджету для 

покриття витрат  з фінансування інвестиційних проєктів за рахунок фінансових 

ресурсів іноземних держав, іноземних фінансових установ та міжнародних 

фінансових організацій. 

Загало система міжбюджетних відносин (рис. 5.5) включає:  

Бюджетне регулювання – це діяльність щодо збалансування державного та 

місцевих бюджетів. Метою бюджетного регулювання є встановлення чітких 

правил визначення обсягів фінансових ресурсів, порядку їх розрахунків, 

способів переміщення фінансових потоків між бюджетами для досягнення їх 

збалансування. У процесах бюджетного регулювання необхідно виокремити два 

підходи: вертикальне та горизонтальне бюджетне регулювання. 

Вертикальне бюджетне регулювання – забезпечення необхідними 

джерелами доходів бюджетів різних рівнів відповідно до діючого в державі 

порядку розмежування повноважень між органами державної влади та органами 

місцевої влади і самоврядування  для покриття витрат необхідних для виконання 

цих повноважень. 

 
 

Міжбюджетні 
відносини 

 

Бюджетне 
регулювання 

Бюджетне 
вирівнювання 

Міжбюджетні 
трансферти 
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Рис. 5.5 Схема міжбюджетних відносин 

Джерело: розроблено автором на основі [41, 164]. 

 

Горизонтальне бюджетне вирівнювання має на меті усунути бюджетні 

диспропорції за територіальним критерієм, та полягає у фінансовому 

вирівнюванні бюджетів окремо міських, сільських, селищних бюджетів та 

бюджетів об’єднаних територіальних громад. 

 Для здійснення бюджетного регулювання використовуються наступні 

методи: 

- метод відсоткових відрахувань від загальнодержавних податків та зборів, 

які надходять до місцевого бюджету; 

- надання прямого фінансування в обсязі певної суми за цільовим 

використанням у вигляді міжбюджетних трансфертів. 

Бюджетне вирівнювання – має на меті забезпечення рівності щодо 

отримання економічними суб’єктами різних адміністративних утворень 

однакового обсягу гарантованих державою суспільних благ за визначеного рівня 

податкового навантаження [42]. 

До 2015 року дотація вирівнювання розподілялась за трьома рівнями: 

державний бюджет – обласний бюджет – бюджет міста обласного значення та 

районний бюджет – бюджети сіл, селищ, міст районного значення. З 2015 року 

законодавством передбачено встановлення прямих міжбюджетних відносин 

лише на двох рівнях: 

-   перший рівень – державний бюджет – обласний бюджет; 

- другий рівень – бюджети міст обласного значення, об’єднаних 

територіальних громад і районні бюджети. 

Розподіл міжбюджетних трансфертів здійснюється за показниками 

нормативу бюджетної забезпеченості, який визначається шляхом ділення 

загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію 

бюджетних програм, на кількість  споживачів публічних послуг (табл. 5.2). 
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Таблиця 5.2 

Дані про розподіл міжбюджетами базової та реверсної дотації 

 (млрд грн) 

 2017 2018 2019 2020 
Кіль- 
кість Сума Кіль- 

кість Сума Кіль- 
кість Сума Кіль- 

кість Сума 

Базова дотація         
Обласні бюджети 17 0,9 17 1,0 19 1,5 19 2,0 
Бюджети міст 
обласного значення 53 0,4 52 0,6 53 0,9 40 0,9 

Районні бюджети 375 3,7 363 4,6 353 5,6 358 6,6 
Бюджети ОТГ, сіл, 
селищ, міст районних 
значень 

293 0,8 498 1,9 510 2,4 622 3,8 

Всього 738 5,8 930 8,1 935 10,3 1039 13,3 
Реверсна дотація         
Обласні бюджети 5 0,6 5 0,7 4 0,9 5 1,4 
Бюджети міст 
обласного значення 64 2,7 66 3,7 69 4,6 48 4,9 

Районні бюджети 38 0,4 45 0,5 44 0,6 37 0,6 
Бюджети ОТГ, сіл 
селищ, міст рай. знач. 48 0,2 107 0,5 177 0,7 143   1,9 

Всього 155 3,9 223 5,4 294 6,8 233 8,8 
Відношення базової 
дотації до реверсної 
(рази) 

4,76 1,48 4,17 1,52 3,18 1,51 4,45 1,51 

Джерело: складено автором на основі аналізу міжбюджетних трансфертів [92]. 

На основі приведених даних зазначаємо, що кількість бюджетів, які 

отримують базову дотацію у 3-4 рази перевищує кількість бюджетів, що 

передають реверсну дотацію. При цьому величина базової дотації стабільно 

впродовж чотирьох років в 1,5 разу перевищує суму реверсної дотації.  

Здійснюючи перерозподіл фінансових ресурсів між ланками бюджетної 

системи важливо дотримуватися правила: поліпшення фінансового стану 

реципієнтів не має негативно вплинути  на стан донорів [169]. 

Процес децентралізації влади і  фінансів, реформи місцевого 

самоврядування, що розпочався у 2015 р., здійснюється переважно через 
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реформування та вдосконалення міжбюджетних відносин.  У 2019 р. загальна 

сума трансфертів та інших форм підтримки бюджетів територіальних громад 

досягнула 20,75 млрд. грн. (табл. 5.3).   

Таблиця 5.3 

Міжбюджетні трансферти та державна підтримка територіальних громад 

(млрд грн.) 

Види трансфертів та підтримки 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1. Кошти на підтримку секторальної 
регіональної політики 

   0,65 1,1 0,5 

2. Субвенція на розвиток медицини у 
сільській місцевості  

   4,0 5,0 5,0 

3. Кошти на будівництво спортивних 
об’єктів 

   0,27 0,37 0,75 

4. Субвенція на інфраструктуру ОТГ   1,0 1,5 1,9 2,1 
5. Державний фонд регіонального 
розвитку  

 2,9 3,0 3,5 6,0 7,7 

6. Субвенція на соціально-економічний 
розвиток 

0,5 0,8 3,3 6,2 5,0 4,7 

Всього 0,5 3,7 7,3 16,1 19,37 20,75 
Джерело: складено автором на основі [221] 

 

 На 2020 рік згідно з додатком № 6 до Закону України «Про державний 

бюджет України на 2020 рік» [92] міжбюджетні трансферти (інші дотації та 

субвенції) з державного бюджету України місцевим бюджетам були заплановані 

для територіальних громад  в сумі 51,03 млрд. грн. Однак проблема полягає не 

стільки у загальній сумі міжбюджетних трансфертів, скільки в їх участі у 

бюджетному вирівнюванні.  

         Ключовим інструментом удосконалення механізму міжбюджетних 

відносин, спрямованим на мінімізацію або усунення диспропорцій у розвитку 

територіальних громад, що виникають внаслідок природно-кліматичних умов і 

географічного розташування тощо слід розглядати розширення бази розрахунку 

індексів податкової спроможності при визначенні розмірів дотацій 

горизонтального бюджетного вирівнювання та використання додаткових 
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коефіцієнтів при розрахунках базової дотації стосовно економічно 

малорозвинутих й  депресивних територій. До таких територій відносяться, 

зокрема, гірські. 

В регіоні Українських Карпат у 81 об’єднаній територіальній громаді з 250 

включених до затверджених Кабінетом Міністрів України перспективних планів 

формування територій громад Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської та 

Чернівецької областей, налічуються населені пункти, яким надано статус 

гірських. В 61 ОТГ таких населених пунктів не менше половини (25 громад в 

Івано-Франківській області, 23 – у Закарпатській, 8 – у Львівській, 5 – у 

Чернівецькій). Власна фінансово-бюджетна спроможність гірських 

територіальних громад є низькою, що зумовлене загалом значно нижчими 

середніх показниками економічного розвитку гірських районів України [122]. 

Вони потребують додаткової підтримки у рамках системи бюджетного 

вирівнювання.  

Важливим джерелом фінансування проектів місцевого розвитку є 

Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР), кошти якого суттєво 

доповнюють можливість будівництва  інфраструктурних об’єктів, фінансування 

інших програм в об’єднаних територіальних громадах. Включення ДФРР у 

механізми публічно-приватного партнерства як сторони спільного фінансування 

інвестиційних проектів разом з територіальними громадами та підприємствами 

недержавного сектору (у тому числі через часткову компенсацію інвестиційних 

вкладень суб’єктів господарювання недержавного сектору у створення робочих 

місць в громадах з низьким рівнем економічного розвитку) ми розглядаємо як 

дієвий елемент інвестиційного розвитку громад. 

  Формування обсягів міжбюджетних трансфертів здійснюється на основі  

балансування місцевих бюджетів, виходячи з обсягу визначених формульним 

методом видатків на утримання галузей бюджетної сфери  і характеризує модель 

відносин, яка здійснює вирівнювання за доходами. Вирівнювання (за винятком 

обласних бюджетів) здійснюється лише за податком на доходів фізичних осіб, на 
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основі якого визначається індекс податкоспроможності відповідного бюджету. 

Індекс податкоспроможності бюджету територіальної громади – це коефіцієнт, 

що визначає рівень податкоспроможності бюджету територіальної громади 

порівняно з аналогічним середнім показником по всіх  бюджетах територіальних 

громад в Україні у розрахунку на 1 людину. 

Визначення розрахункового обсягу видатків місцевих бюджетів 

здійснюється за єдиними нормативними видатками у розрахунку на одиницю  

населення (державне управління, охорона здоров’я, культура і мистецтво, 

фізкультура і спорт, соціальні програми стосовно сім’ї, молоді та дітей), на 

дитину або учня – освіта, отримувача соціальних послуг – соціальний захист і 

забезпеченість відповідно до розмежування видатків між державними та 

місцевими бюджетами. 

Тобто доходи та вирівнюючі трансферти призначаються місцевим 

бюджетам для фінансування запланованих видатків місцевих бюджетів,   тому в 

цьому розумінні доходи відіграють пасивну роль у визначенні обсягу видатків. 

Для формування системи міжбюджетних відносин застосовується 

формульний підхід, у тому числі: 

- вирівнювання фінансової спроможності у розрахунку на одну особу; 

- вирівнювання видаткових потреб громад на одну особу. 

Перший підхід – розрахунок податкоспроможності на 1 особу населення, 

який ґрунтується на податковій базі громади та враховує її фіскальне 

навантаження. Позитивним є те, що формула проста та зрозуміла, так як 

обчислюється лише на основі податку на доходи фізичних осіб. 

Другий підхід – система вирівнювання базується на відмінностях 

видаткових потреб у розрахунку на одного мешканця, що враховує демографічні, 

соціально-економічні та інші відмінності між громадами. У цьому випадку 

формула вирівнювання складніша, але враховується виконання більшого кола 

завдань. 
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Система фінансового вирівнювання повинна враховувати можливість 

органів місцевої влади забезпечувати зростання бази оподаткування. При 

розробці норм та нормативів для розрахунку величини видатків за конкретними 

статтями, які враховуються в процесі фінансового вирівнювання, необхідно 

максимально забезпечити всі види послуг, що входять в компетенції органів 

місцевого самоврядування, не забуваючи при цьому про необхідність сталого 

розвитку населених пунктів для майбутній поколінь. 

 Переваги та недоліки, які отримали громади при зміні підходів до 

балансування місцевих бюджетів, мають стати основою для вдосконалення 

міжбюджетних відносин в процесі децентралізації.  

 До переваг необхідно віднести певні мотиваційні аспекти, а саме: 

1. Податок на доходи фізичних осіб є загальнодержавним податком, 

встановлено стабільний норматив відрахування до місцевих бюджетів (60%). 

Інші податки, що сплачуються до місцевих бюджетів, до процесу вирівнювання 

не враховуються та в повному обсязі залишаються в розпорядженні органів 

місцевого самоврядування. Таким чином місцеві органи влади мотивовані до 

максимального збільшення об’єктів оподаткування та податкової бази на своїх 

територіях, розвитку підприємництва, створення нових робочих місць. Цей 

напрямок включає в себе загальний комплекс розвитку економічного, соціально-

культурного, інфраструктурного потенціалу громад. 

2. Діючий механізм горизонтального вирівнювання є адекватним 

інструментом держави для забезпечення територіальних громад відповідним 

ресурсом для надання мешканцям необхідних послуг, а також для виконання 

завдань стратегічного розвитку. 

3. Вирівнювання місцевих бюджетів за доходами дещо усуває складність 

розрахунків при формуванні місцевих бюджетів, а також стимулює органи 

місцевого самоврядування до проведення більш ґрунтового аналізу соціально-

економічного, господарсько-виробничого, природно-ресурсного потенціалу 
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територій для виявлення додаткових можливостей зростання податкових 

надходжень. 

4. Соціальне значення вирівнювання місцевих бюджетів на основі 

розрахунку податкоспроможності виходячи із податку на доходи фізичних осіб 

– це контроль за рівнем нарахування зарплати на підприємствах, установах та 

організаціях території та її своєчасної виплати. 

 Прояв певних недоліків у формуванні міжбюджетних відносин має місце 

у наступному: 

1. Нерівномірність податкового потенціалу територій зумовлена 

численними особливостями окремих територій, у тому числі нерівномірності 

розміщення продуктивних сил, кількість населення та його віковий стан, 

насиченість шляхами сполучення та інші аспекти, які можуть мати негативний 

вплив щодо мобілізації  доходів місцевих бюджетів, хоча є об’єктивними 

чинниками для відповідної території. Для таких громад існують реальні загрози 

щодо невиконання дохідної частини бюджету, неналежного темпу зростання 

соціально-економічного потенціалу. З огляду на норматив, що спроможною 

фінансово є громада, у якої базова дотація не повинна перевищувати 30% від 

власних доходів, органам місцевого самоврядування таких громад необхідно 

більше зусиль щодо подолання цих негативних факторів для зростання власної 

дохідної бази.  Критичним для розвитку громади слід вважати рівень базової 

дотації понад 50% від мобілізованих власних доходів. 

2. Значна залежність місцевого бюджету від зовнішніх трансфертів може 

впливати на своєчасність та якість соціальних послуг. 

3. Загрозливою є ситуація у місцевих бюджетах при існуванні так званого 

розриву між планом затвердженим обсягом базової дотації та фактичним 

надходженням власних доходів, коли має місце зниження поступлень відповідно 

до показників затвердженого збалансованого бюджету. 

При системному невиконанні плану власних доходів із різних причин 

(завищені планові показники, негативно функціонує підприємництво, зупинка 
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роботи підприємств тощо), територіальна громада не має потенціалу розвитку, 

що може призвести навіть до згортання деяких програм та проєктів.  

Успіх реформування органів місцевого самоврядування у напрямку 

фіскальної децентралізації тісно пов’язаний з розподілом відповідальності 

держави та територіальних органів влади. 

Основна мета міжбюджетних відносин полягає у справедливому та 

неупередженому розподілі публічних фінансів, що повинно забезпечити 

адекватне фінансування повноважень згідно законодавства України.  

На сьогодні залишається проблемою, що Міністерство фінансів України, 

при розрахунку базових показників фінансової спроможності місцевих 

бюджетів, не включає показники бюджету міста Києва для їх вирівнювання. 

Таким чином принцип «багаті витягують слабших», який закладений 

законодавством України у підходах до бюджетного вирівнювання порушується, 

оскількиніяким чином не торкається найбагатшого бюджету – міста Києва. 

Поряд з цим, існуючі реалії ведення бізнесу в країні, бажання зайняти робочі 

місця в столиці, є такими, що велика частина підприємств здійснює державну 

реєстрацію в місті Києві, сплачує податки у міський бюджет, розташовуючи свої 

відділення, філії у регіонах.  

На основі приведених даних у таблиці видно, що в цілому по Україні у 

випадку включення показників бюджету міста Києва для фінансового 

вирівнювання місцевих бюджетів базова дотація може зрости в 1,4 разу (табл. 

5.4. 

Таблиця 5.4 

Порівняльні розрахунки базової та реверсної дотації 

(млн грн) 
 За 

чинною 
методи-
кою, 
базова 
дотація 

З 
урахуван-
ням м. 
Києва 

Різниця За чинною 
методикою, 
реверсна 
дотація 

З 
урахуванням 
м. Києва 

Різниця Зміна 
ресурсу 
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Всього, 
Україна 

10350,9 14606,5 4255,6 6788,2 9668,6 2880,5 1375,1 

В.т.ч. 
Львівська 
обл. 

719,4 1053,1 333,7 514,7 411,5 -103,2 436,8 

Джерело: розраховано автором 

 

Зміни до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» дають можливість на сьогодні вирішити деякі 

питання бюджетно-фінансової децентралізації, зокрема, бюджетні відносини 

між рівнями влади стали більш прозорими, передбачуваними та доступними. 

Однак значна частина питань залишаються не вирішеними, що спричиняє 

неповне, несвоєчасне фінансування суспільних витрат, що гарантовані 

державою.  

Необхідно розглянути підходи до визначення делегованих повноважень, 

які охоплюють фінансування освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної 

культури і спорту, соціального захисту і забезпечення. Механізм виконання цих 

повноважень визначається на рівні регіонів та областей та здійснюється 

місцевими державними адміністраціями і регіональними структурами 

центральних органів виконавчої влади в кожній області (обласне управління 

освіти, охорони здоров’я і т.д.). Тобто домінування делеговавних повноважень 

означає, що місцеві бюджети слугують інструментом державної економічної 

політики, так як обласні та районні ради не мають власних виконавчих органів.  

Відповідно до статті 4 Європейської хартії про місцеве самоврядування 

муніципальні функції, як правило, здійснюються тими властями, які мають 

найтісніший контакт і громадянами [82], що підкреслює найбільшу обізнаність у 

суспільних потребах та послугах саме на базовому рівні самоврядування. 

Серед найбільш узагальнюючих проблем реформування місцевих 

фінансів, в тому числі побудови міжбюджетних відносин, які потребують 

вирішення, можна виділити: 
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1. Формування місцевих бюджетів здійснюється на недосконалій 

податковій базі, яка зазнає частих змін, що порушує відповідний стабільний 

підхід та розвиток. Місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування 

систематично подають пропозиції стосовно вдосконалення перерозподілу 

податкових надходжень між бюджетами (зміна розподілу екологічного податку, 

скасування окремих пільг земельного податку для державних монополій тощо); 

2. Трансферти та передані доходи залишаються вагомим джерелом 

формування місцевих бюджетів, що зменшує міру впливу місцевих органів 

влади і їх роль у сфері надання суспільних послуг на локальних територіях. Разом 

з тим, вони не зможуть уникнути відповідальності за провали у реалізації  

соціальної політики держави на локальному рівні, невиплату заробітної плати 

зайнятим на об’єктах соціальної сфери, їм підпорядкованих. Уже 

непоодинокими є випадки соціального напруження в колективах працівників 

бюджетних установ з причини несвоєчасної виплати зарплати. 

3. Місцеві податки і збори у переважній більшості громад є занадто 

малими, щоб відігравати значну роль у фінансуванні витрат місцевих бюджетів, 

в той час вони не враховуються у визначені міжбюджетних трансфертів. 

4. Зростання суб’єктивізму у формуванні міжбюджетних відносин, 

втручання окремих суб’єктів при розподілі фінансових ресурсів у процесі 

визначення обсягу міжбюджетних трансфертів.  

5. Потреба у додаткових трансфертах об’єктивно зумовлена у бюджетній 

системі будь-якої країни, так як усюди існують коливання економічної 

кон’юнктури, принципів побудови бюджетної системи, адміністративного 

поділу держави. Однак при стабільній системі фінансового-бюджетного 

управління розвинутих держав ці проблеми усуваються ініціативністю місцевої 

влади, яка сприяє активізації господарської діяльності, усуває прояви корупції, 

що відповідно сприяє збільшенню інших джерел надходжень. В Україні місцеві 

органи влади та органи місцевого самоврядування не володіють достатніми 

правами стосовно виявлення випадків прихованих доходів (не облікована оплата 
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праці, незаконні витрати), які негативно впливають на формування податкової 

бази територій. Такий стан в кінцевому розрахунку призводить до неточного або 

навіть несправедливого розрахунку обсягів місцевих бюджетів, їх балансування 

за допомогою міжбюджетних трансфертів. 

6. Реформа системи міжбюджетних відносин, у тому числі встановлення 

прямих відносин між Державним бюджетом та бюджетами органів місцевого 

самоврядування (територіальних громад) потребує невідкладного узгодження з 

реформою системи адміністративно-територіального устрою України, яка в 

даний час відстає від процесу реформи децентралізації влади і фінансів. 

Синхронізація цих двох реформ в Україні є недостатньою, тому невирішеним 

залишається питання - до якого рівня має відбутись децентралізація права 

розподіляти кошти державного бюджету у вигляді трансфертів. Порушується 

відповідність у прийнятті інших законів, які так чи інакше стосуються 

міжбюджетних відносин, зокрема у галузі освіти, охорони здоров’я, земельних 

питань тощо. 

На основі Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» 

[92] в частині міжбюджетних трансфертів доцільно проаналізувати інший 

напрямок міжбюджетних відносин, який виходить за рамки відносин виключно 

між рівнями бюджетів в Україні. Це напрямок залучення зовнішніх ресурсів 

(кредитів) для фінансування проєктів місцевого розвитку та галузей економіки. 

Відповідно до додатку 8 Закону [92] кредити залучаються державою до 

спеціального фонду Державного бюджету від іноземних держав, іноземних 

фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації 

інвестиційних проектів. Для прикладу, проєкт «Поліпшення охорони здоров’я на 

службі у людей», що фінансується Міжнародним банком реконструкції та 

розвитку і скеровується як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

на реформування регіональних систем охорони здоров’я.  Інший кредит від 

зазначеного банку використовується  на розвиток міської інфраструктури в 
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секторі централізованого теплопостачання, розвиток системи водопостачання та 

водовідведення в місті Миколаєві та місті Чернівці. 

Серед інших проєктів за рахунок кредитів Європейського банку 

реконструкції та розвитку фінансується субвенція з державного бюджету 

міським бюджетам міст Дніпра та Харкова для будівництва метрополітену. 

Кошти Європейського інвестиційного банку використовуються на фінансування 

об’єктів газової та енергетичної інфраструктури, субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проєктів  в рамках Надзвичайної 

кредитної програми для відновлення України. Загалом, у 2020 році 

передбачається фінансування 43 інвестиційних проєктів  в різних галузях 

економіки та місцевого господарства, вартістю 22,7 млрд. грн. 

Кредитна програма держави має позитивний вплив на розвиток та 

покращення ситуації в проблемних секторах народного господарства. Цільове 

спрямування залучених кредитних коштів – це в основному покращення 

інфраструктури та транспортних комунікацій на державному та місцевому 

рівнях, піднесення рівня якості життя населення, що сприяє нарощенню 

матеріального виробництва в цілому.  

Особливістю використання кредитних ресурсів через механізм 

міжбюджетних відносин є відповідальність за обґрунтування необхідності 

залучення зовнішніх платних коштів, так як плата за користування кредитом це 

додаткові витрати з бюджету.  

Як показано за приведеній схемі система міжбюджетних відносин містить 

два напрями, один з яких будується на підходах фіскального регулювання та 

потреби фінансування витрат згідно повноважень держави та органів місцевого 

самоврядування, інша – на підходах потреби реалізації визначених 

інвестиційних проєктів державного та місцевого значення (рис. 5.6).    

Залучення інвестиційних ресурсів зовнішнього походження свідчить про 

необхідність посилення фінансового забезпечення розвитку окремих галузей 

економіки, територій та населених пунктів. Механізм залучення кредитних 
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ресурсів і використання через інструменти міжбюджетних відносин сприяє 

ефективності реалізації програм, побудови та модернізації інфраструктурних 

об’єктів, так як передбачає відповідний дієвий попередній та наступний 

контроль.  

На стадії попереднього контролю оцінюється обґрунтування позики як з 

боку українського уряду, органів місцевого самоврядування, так і з боку 

іноземних фінансових установ, зокрема необхідність,ефективність, окупність, 

гарантія повернення тощо. 

На стадії наступного контролю здійснюється системний нагляд та 

моніторинг стосовно цільового використання коштів, достовірності фактичних 

витрат та ефективного використання збудованих (реконструйованих) об’єктів, 

забезпечення соціальних потреб населення (іпотечні кредити, освіта тощо). 

Використання механізму державного гарантування зобов’язань 

позичальників, яке надається суб’єктам господарювання, є позитивним 

напрямком залучення інвестицій в економіку країни. Міжбюджетні відносини у 

цьому напрямку носять непрямий характер, сприяють розвитку кредитування, 

застосовуються при інвестуванні у великі проєкти.  

Негативним явищем є випадки, коли позичальник з тих чи інших причин 

не зможе повернути позику у встановлений термін.  
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Рис. 5.6 Система міжбюджетних відносин України 

Джерело: складена автором на основі [92] 
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Держава, гарантуючи коштами бюджету, змушена брати на себе додаткові 

зобов’язання щодо погашення такої заборгованості. 

Реформа децентралізації повноважень та фінансів у Україні наближається 

до певного завершення. Прийнято ряд урядових рішень, зокрема 12 червня 2020 

року Кабінетом Міністрів України затверджено перспективні плани 1470 громад, 

що завершило формування базового рівня. Урядом визначено адміністративні 

центри та території громад. Прийняття такого рішення забезпечить формування 

спроможних територіальних громад, а також можливість визначення  підходів 

щодо комплексного розвитку громади на основі об’єктивної економічної, 

соціальної, історичної, просторової, екологічної реальності, яка існує  на 

сьогодні. 

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 17.07.2020 року № 

807-ІХ «Про утворення  та ліквідацію районів» [181] передбачене створення 136 

нових та ліквідацію 490 існуючих районів України, визначено їх межі по 

зовнішній межі територій сільських, селищних, міських територіальних громад, 

які входять до складу відповідного району. Таке рішення – це продовження 

реформи адміністративно-територіального устрою держави, проте на сьогодні до 

кінця не зрозумілі повноваження нових районів та їхня роль. За задумом реформи 

децентралізації роль ОТГ повинна зростати, а роль районів суттєво зменшитись. 

Попри укрупнення, деякі райони мають понад мільйон мешканців, а деякі 

– менше ста тисяч, тобто просторовий та демографічний чинник дуже різний, що 

призведе знову ж таки до потреби ефективного бюджетного збалансування. 

Переважно більшість повноважень від органів районного рівня переходить до 

територіальних громад, тому укрупнення районів дає можливість уникнути 

дублювання функцій, скорочення кількості райдержадміністрацій та коштів на 

їх утримання. Зокрема, постійно зростає кількість Центрів надання 

адміністративних послуг, розширюється їх сфера, застосовуються інноваційні 

технології в управлінні, документообігу, що виключає потреби особистих 

контактів на районному рівні чи навіть ОТГ. 
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Законопроектом «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України 

щодо приведення у відповідність положень бюджетного законодавства у зв’язку 

із завершенням адміністративно-територіальної реформи» [206] передбачається, 

що всі громади діятимуть на принципі прямих міжбюджетних відносинах, а 

новий субрегіональний рівень віддаляється за впливом та ресурсами від питань 

місцевого самоврядування. 

Висвітлені вище позитивні та негативні сторони, переваги та недоліки 

проблеми міжбюджетних відносин в Україні у частині фінансово-інвестиційного 

забезпечення розвитку територіальних громад і потребують вдосконалення, а 

саме: 

1. Система бюджетного вирівнювання, з одного боку, має усувати 

об’єктивно зумовлені диспропорції фінансово-інвестиційної спроможності 

громад, з іншого – стимулювати територіальні громади до нарощування власних 

бюджетних доходів, покращення свого фінансового стану за рахунок 

ефективного управління територіями, пошуку додаткових джерел надходжень до 

бюджетів розвитку територіальних громад. 

2. Потребує підвищення розмір базової дотації стосовно бюджетів 

економічно слабше розвинутих територіальних громад у гірських, віддалених від 

центрів економічного розвитку сільських та інших проблемних територіях. 

Проблему вбачаємо за доцільне вирішувати шляхом включення у методику 

розрахунку базової дотації для відповідних громад окремого підвищуючого 

інвестиційного коефіцієнта, розмір якого визначати з урахуванням відхилення 

величини бюджету розвитку громади у розрахунку на одиницю населення від 

середнього показника по територіальних громадах України. Умовою надання 

дотаткових коштів дотації слід ставити наявність затвердженої стратегії 

соціально-економічного розвитку та інвестиційного плану громади.  

3. Актуальними на сьогодні лишаються питання вдосконалення соціальних 

стандартів, які є основою розрахунку вартості соціальних послуг та їх складу у 

всіх галузях (освіта, охорона здоров’я та інші). Важливим при цьому є ефективне 
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збалансування  гарантованих державою та Конституцією України послуг з 

науково обґрунтованими стандартами. Також необхідно врахувати реалії 

соціально-економічного розвитку держави в цілому, виклики внутрішнього та 

зовнішнього впливу, тривалу відсутність перепису населення в країні. 

Затвердження соціальних стандартів надасть відповідну стабільність в 

оптимізації структури бюджетних установ, дотримання комплексного та 

системного підходу до організації діяльності цілих галузей бюджетної сфери, 

синхронізує законодавство розвитку конкретних галузей (реформа освіти, науки, 

охорони здоров’я, соціального захисту тощо). У такому випадку створюється 

можливість уникнення розривів між соціальними потребами населення для 

здорового, гармонійного, інтелектуального розвитку людини та фінансовими 

можливостями задоволення такого розвитку, де міжбюджетні трансферти 

відіграють важливу роль. 

4. Слід підвищувати ефективності використаннямісцевих податків та 

зборів як важливих джерел доходів на територіях громад, вдосконалювати 

управління комунальним майном, земельними та іншими природними 

ресурсами. 

5. Необхідно розширювати перелік цільових субвенцій з Державного 

бюджету бюджетам громад, у тому числі на фінансування проектів з розбудови 

об’єктів екологічної, транспортної інфраструктури, поводження з відходами. 

6. При розрахунку базової та реверсної дотації враховувати показники 

бюджету міста Києва, що призведе до більш справедливого вирівнювання 

фінансової спроможності регіонів та територій. 

 

5.3. Активізація використання механізмів згуртованості та 

співробітництва громад  

 

Фінансово-бюджетна децентралізація вимагає нового бачення 

територіальної згуртованості й міжтериторіального співробітництва. Успішність 
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та спроможність територіальних громад у значній мірі стає залежною від участі 

у процесах забезпечення їх життєдіяльності усіх господарюючих суб’єктів, 

присутніх на території громад. У сфері інвестиційної діяльності територіальних 

громад їх внутрішньотериторіальна згуртованість проявляє себе, зокрема, через 

рівень залучення юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців до вирішення 

місцевих інвестиційних завдань. Можливості реалізації принципу 

внутрішньотериторіальної згуртованості при цьому полягають у розвитку 

публічно-приватного партнерства й співпраці органів управління громад з 

інвесторами. Перспективи розвитку партнерства й співробітництва вбачаємо у 

використанні механізмів пайової участі, договорів про співпрацю, 

співробітництво територіальних громад з інвесторами шляхом створення таких 

організаційно-економічних структур, як індустріальні парки, території зі 

спеціальним режимом інвестиційної діяльності тощо. 

Пайова участь передбачена Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності». У ст. 40 Закону визначено, що  замовник, який має 

намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, 

зобов’язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та 

соціальної інфраструктури населеного пункту. Така участь полягає у 

перерахуванні замовником до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію до 

місцевого бюджету коштів для створення і розвитку інфраструктури. Розмір 

пайової участі (з певними обмеженнями) встановлюють органи місцевого 

самоврядування.  

Практика використання механізму пайової участі у створенні та розвитку 

інфраструктури населених пунктів є усталеною, разом з тим окремі законодавчі 

положення обмежують можливості співпраці органів управління територіальних 

громад з потенційними інвесторами. Вони стосуються обмеженості переліку 

випадків, коли пайова участь не сплачується (зокрема, не передбачається така 

можливість при спорудженні інвесторами об’єктів на територіях зі спеціальним 

режимом інвестиційної діяльності, ініціаторами створення яких є територіальні 
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громади), встановленого граничного максимального розміру пайової участі у 

розвитку інфраструктури населеного пункту, який не можна перевищувати, а 

також відсутності обмежень щодо мінімального розміру пайової участі.  

Відповідні зміни до законодавства з одного боку розширять діапазон 

можливостей територіальних громад у роботі з інвесторами, з другого – 

запобігатимуть випадкам необґрунтованого заниження зобов’язань інвесторів 

щодо пайової участі. 

Закон України «Про державно-приватне партнерство» надає можливості 

реалізації спільних інтересів територіальних громад та суб’єктів недержавного 

(некомунального) сектору через договірні відносини. Приватним партнером при 

цьому виступає юридична особа крім державних та комунальних підприємств, 

установ, організацій. 

 Органи місцевого самоврядування з приватними партнерами на засадах 

договору можуть здійснювати спільну діяльність щодо об'єктів державно-

приватного (публічно-приватного)  партнерства, до яких віднесено: 

 існуючі, зокрема відтворювані (шляхом реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту та технічного переоснащення) об’єкти, що перебувають у 

державній або комунальній власності чи належать Автономній Республіці Крим, 

або майно господарських товариств, 100 відсотків акцій (часток) якого належить 

державі, територіальній громаді чи Автономній Республіці Крим; 

 створювані або новозбудовані об’єкти відповідно до договору, укладеного 

в рамках державно-приватного партнерства. 

        На підставі укладених договорів у рамках державно-приватного 

партнерства територіальні громади залучають зовнішні інвестиції, економлячи 

власні інвестиційні ресурси.  

         Територіальні громади України уже практикують застосування механізмів 

державно-приватного партнерства, наприклад, у сфері виробництва теплової 

енергії. Цей, а також низка інших напрямів державно-приватного партнерства за 

участі територіальних громад мають значні перспективи розвитку: 
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- управління нерухомістю, іншим комунальним майном; 

- виробництво та постачання електричної енергії, насамперед з 

відновлюваних джерел; 

- туризм, рекреація; 

- поводження з відходами; 

- об’єкти екологічної інфраструктури; 

- вирішення питань паркування автомобілів тощо. 

Водночас, розвиток інвестиційної діяльності територіальних громад у 

напрямі державно-приватного партнерства вимагає від них організаційно-

управлінських зусиль та рішень стосовно: 

-  усвідомлення ролі та можливостей державно-приватного партнерства у 

справі розвитку територіальних громад, управлінської готовності до 

застосування такого механізму; 

- стратегічного бачення місця державно-приватного партнерства у 

розв’язанні інвестиційних завдань громади, наявності стратегії її розвитку з 

визначенням пріоритетних напрямів розвитку; 

-   інституційного забезпечення інвестиційної діяльності та роботи 

приватними інвесторами, створення відповідного підрозділу, його кадрового 

забезпечення; 

-  розроблення проєктів для реалізації на засадах державно-приватного 

партнерства; 

-   впровадження проєктів та організація супроводу їх реалізації, контролю 

виконання партнерських угод. 

Співробітництво територіальних громад в Україні на сьогодні становить 

один з важливих напрямів реформи місцевого самоврядування. Закріплена 

Конституцією України можливість об’єднувати на договірних засадах об’єкти 

комунальної власності, кошти бюджетів для виконання спільних проєктів або 

спільного фінансування(утримання) комунальних підприємств, організацій та 
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установ, створювати для цього відповідні органи управління і служби 

реалізується з прийняттям відповідного законодавства.  

Україна у 1997 році ратифікувала Європейську Хартію місцевого 

самоврядування, якою передбачено право місцевої влади, виконуючи свої 

повноваження, співпрацювати з іншими місцевими владами для виконання 

завдань, що становлять спільний інтерес. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає  у 

діяльності органів місцевого самоврядування  «Прийняття рішень щодо надання 

згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є 

територіальна громада села, селища, міста) [98].  

Із набуттям чинності Законом України «Про співробітництво 

територіальних громад» від 17.06.2014 року №1508 – VII, територіальні громади 

отримали реальні інструменти об’єднання своїх ресурсів для спільного 

вирішення існуючих проблем. Закон регулює організаційно-правові засади 

співробітництва, принципи, форми та механізми такого співробітництва, 

стимулювання , фінансування  та контролю. Закон визначає: «Співробітництво 

територіальних громад (далі – співробітництво) – відносини між двома або 

більше територіальними громадами, що здійснюються на договірних засадах у 

визначених цим Законом формах з метою забезпечення соціально-економічного, 

культурного розвитку територій, підвищення якості надання послуг населенню 

на основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання органами 

місцевого самоврядування визначених законом повноважень» [102]. 

Активізації співробітництва громад сприяє Закон України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» №157-VIII від 05.02.2015 року, 

відповідно до якого громади мають можливість об’єднати власні ресурси, 

створити таким чином потужніший простір для розвитку, реалізації спільних 

проектів, оптимізувавши дохідну, витратну та просторову складові. 

Актуальність прийняття зазначеного вище Закону України «Про 

співробітництво територіальних громад» зростає з кожним роком. На думку 
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низки науковців горизонтальне співробітництво не визначене обов’язковим 

елементом державного управління на місцевому рівні, адже кожна територіальна 

громада теоретично та на законодавчому рівні виступає незалежним від інших 

громад суб’єктом управління з різними викликами та цілями. Проте логічним є 

використання інструменту співробітництва територіальних громад  для  

виконання поставлених завдань та розвитку території через оптимальне 

застосування обмежених ресурсів та уникнення впливу невигідних для надання 

відповідної соціальної послуги кордонів адміністративно-територіальних  

одиниць базового рівня [35]. 

Необхідність співробітництва громад полягає у наступному [233]: 

1. Суспільні процеси розвитку громад у всіх сферах діяльності давно 

вийшли за межі однієї громади, навіть якщо вона об’єднує декілька населених 

пунктів. Глобалізація економіки, урбанізація, сучасні засоби комунікації 

неземними та віртуальними способами сприяють розвитку особистості, 

покращення рівня життєдіяльності, зростання рівня життя населення. 

2. Потреби розвитку громад щодо інвестиційного співробітництва поки 

не відповідають фактичним можливостям кожної.  Самостійно та чи інша 

громада, не маючи достатньо фінансових, майнових(земельних) ресурсів, 

проектного та управлінського досвіду, неспроможна зреалізувати на свої 

території великі інвестиційні проекти, що можуть забезпечити сталий розвиток 

у майбутньому. Це стосується полігонів для твердих побутових відходів, 

обслуговуючих об’єктів, інженерних мереж, транспортної інфраструктури, 

соціально-культурних об’єктів, охорони навколишнього середовища та інших.  

За визначенням В. В. Толкованова і інших вчених «Досвід багатьох країн  

свідчить, що органи місцевого самоврядування (територіальні громади базового 

рівня) ніколи не є абсолютно самодостатніми, незалежно від їх площі та 

чисельності. У зв’язку з цим ММС є актуальною та інноваційною формою 

діяльності багатьох органів місцевого самоврядування» [259, с.7]. 
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Співробітництво громад , або міжмуніципальне співробітництво (ММС) – 

це результат усвідомленого рішення, об’єктивність якого окреслюється 

суспільним розвитком, а не механічним виконанням нормативних актів. 

3. В суспільстві існують процеси, які неможливо регулювати чи 

зупинити в рамках (межах) однієї громади. До них належить тимчасова 

маятникова міграція людей до місця праці, навчання, споживання тих чи інших 

послуг (торгівля, охорона здоров’я, культура, освіта, відпочинок, розваги і інші), 

масштаби якої на сьогодні точно не можливо встановити. Однак, при створенні 

якісної інфраструктури в рамках співробітництва громад, кількість осіб, які у 

короткостроковий період (щоденно, щомісячно і т. д.) переміщаються, можна 

оптимізувати на повній території із більш ефективним використанням. Це в 

першу чергу стосується створення робочих місць, отримання якісних соціальних 

послуг, культурного розвитку та безпечного довкілля. Співробітництво може 

сприяти не лише успішному вирішенню наслідків нераціональної реалізації 

самоврядних функцій та неефективного використання наявних у територіальних 

громад ресурсів, але й недосконалої організації територіальної влади й 

управління. 

Основне завдання співробітництва – це об’єднання на договірній основі 

своїх зусиль та ресурсів для вирішення існуючих проблем. власного розвитку. 

Кінцева мета – це підвищення якості життя членів життя громади та 

забезпечення сталого розвитку її на тривалу перспективу. Співробітництво є 

характерним для децентралізованої територіальної адміністративної системи, 

тобто чим вищий ступінь автономії громад, тим більші можливості співпраці з 

іншими зацікавленими територіальними громадами. 

Співробітництво громад не може бути несистемним. Розробка 

стратегічних планів розвитку ОТГ повинна базуватись на визначенні напрямів, 

ресурсів, форм та можливостей співробітництва громад на тривалу перспективу. 

Дослідження окремих стратегічних планів розвитку ОТГ показує відсутність 

положень щодо можливого співробітництва,  при чому  напрями розвитку 
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сусідніх чи близьких територіальних громад можуть повторюватись без 

врахування ефективності спільного просторового, фінансового чи суспільного 

компоненту. 

Головний зміст та доцільність співробітництва – це інструмент 

покращення якості наданих послуг, вдосконалення менеджменту місцевого 

самоврядування, а також його можна розглядати як «перехідну» форму в процесі 

реформування місцевого самоврядування в Україні та територіальної організації 

влади. На сьогодні цей процес є проблемним, так як не завжди до мешканців 

громади у доступній формі інформують про проекти співробітництва та їх 

результат.  

Визначені Законом України «Про співробітництво територіальних громад» 

принципи співробітництва ґрунтуються на засадах законності, добровільності, 

взаємної вигоди, прозорості та відкритості, рівноправності учасників, взаємної 

відповідальності суб’єктів співробітництва за його результати. 

 Розглядаючи принцип законності,  окрім базового Закону про 

співробітництво,необхідно звернути увагу на низку законів України, які в тій чи 

іншій мірі стосуються вдосконалення механізмів співробітництва, можуть бути 

основою для розширення його можливостей.  

Доцільно повернутися до  Закону України «Про відчуження земельних 

ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які 

перебувають у приватній власності для суспільних потреб чи з мотивів 

суспільної необхідності» від 07.07.2011 року №3613-VI [91], який регулює 

організаційні та фінансові засади суспільних відносин, що виникають у процесі 

відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них 

розміщені і перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, для 

суспільних потреб і з мотивів суспільної необхідності. Законом визначено види 

та перелік суспільних потреб, які можуть бути предметом проекту 

співробітництва громад, а саме:  
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- будівництво, капітальний ремонт, реконструкція та обслуговування 

лінійних об’єктів та об’єктів транспортної і енергетичної інфраструктури, 

пов’язаної з обслуговуванням відповідно територіальної громади села, селища, 

міста, об’єктів, пов’язаних з видобуванням місцевих корисних копалин, 

захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва, створення міських 

парків, будівництво дотичних навчальних закладів, майданчиків відпочинку, 

стадіонів та кладовищ, розташування об’єктів природного-заповідного фонду. 

При реалізації проєктів співробітництва, які стосуються створення нових 

об’єктів, необхідно враховувати положення  Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» від 17.02.2011 року №3038-VI [100]. 

Проекти довготривалого співробітництва у вигляді спільних об’єктів  

можуть бути ефективними, якщо вони розміщені на територіях різних населених 

пунктів, однак суцільність та нерозривність земельної ділянки є обов’язковою 

умовою будівництва (дороги, лінійні об’єкти, використання родовищ корисних 

копалин та будівельної сировини, інших ресурсів місцевого значення). 

Для розширення та пошуку шляхів ефективного, результативного 

співробітництва громад доцільно розглянути можливість застосування Закону 

України «Про державно-приватне партнерство» від 01.07.2010 року №2404-VI 

[93]. Сфери застосування цього Закону можуть бути: виробництво, 

транспортування і постачання тепла та розподіл і постачання природного газу, 

збір, очищення та розподілення води, охорона здоров’я,туризм, відпочинок, 

рекреація, культура і спорт, функціонування зрошувальних і осушувальних 

систем, оброблення відходів, управління нерухомістю. 

Об’єкти державно-приватного партнерства можуть належати комунальній 

власності громад.  

Для забезпечення економічного розвитку та підвищення 

конкурентоспроможності територій, активізації інвестиційної діяльності, було 

прийнято Закон України «Про індустріальні парки» від 21.06.2012 року №5018-

VI [97]. Відповідно до цього Закону  право на створення індустріальних парків 
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на землях комунальної власності також мають органи місцевого самоврядування. 

Земельна ділянка для створення індустріального парку може розташовуватись у 

межах або за межами населених пунктів, бути нерозривною та відповідати 

певним вимогам: належати до земель промисловості, бути придатною для 

промислового використання, сукупна площа земельних ділянок повинна 

становити не менше 15 га та не більше 700 га. В рамках співробітництва можна 

вибрати форму спільного проекту щодо облаштування інфраструктурою 

індустріального парку, де можуть бути створені робочі місця для мешканців 

громад, збільшення податкових надходжень та інших вигод для громад, що 

беруть участь у співробітництві. Джерелом фінансування облаштування 

індустріального парку можуть бути кошти місцевих бюджетів, у тому числі 

залучені за моделлю державно-приватного партнерства. 

Таким чином механізм співробітництва територіальних громад далеко не 

обмежується прийнятим законом «Про співробітництво територіальних громад», 

а вимагає більш детального вивчення законодавчих можливостей напрямів 

співробітництва, особливо для застосування проектів стратегічного значення, які 

стимулюватимуть зростання соціально-економічного розвитку територій у 

майбутньому. Як стверджує О. С. Врублевський «Проте Закон України «Про 

співробітництво територіальних громад» не врегульовує випадки, коли треба 

робити попередні висновки стосовно відповідності інтересам та потребам 

територіальної громади пропозиції щодо ініціювання співробітництва, а 

виконавчий орган як такий відсутній» [49, с. 11]. У таких випадках доцільно 

доручити проведення більш ґрунтовних досліджень компетентним особам, 

депутатам, науковим установам та іншим, які стануть основою ініціювання 

співробітництва за найбільш ефективною формою та можливостями. 

Наступні принципи, на яких ґрунтується співробітництво, а саме,  

добровільності, взаємної вигоди, прозорості та відкритості, розглядаються у 

тісній взаємозалежності та взаємозв’язку. 
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Не може бути добровільності без спільних інтересів та взаємної вигоди, 

взаємна вигода приймається через доступне інформування шляхом прозорості та 

відкритості.  «Перелік спільних інтересів, а саме: соціально-економічний та 

культурний розвиток, планування та облік, бюджет, фінанси і ціни; управління 

комунальною власністю; житлово-комунальне господарство, побутове, 

торговельне обслуговування, громадське харчування, транспорт та зв’язок; 

будівництво; освіта, охорона здоров’я, культура, фізкультура і спорт; 

регулювання земельних відносин та охорона навколишнього природного 

середовища; соціальний захист населення; забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян тощо» [49, с. 

20] стає передумовою підготовки та ініціювання співробітництва. Принципові 

підходи добровільності та взаємної вигоди потребують ґрунтовного вивчення ще 

на етапі намірів про співпрацю, так як перелік спільних інтересів є абсолютно 

індивідуальним завданням у виконанні самоврядних функцій кожної громади. 

Для цього необхідно: 

- здійснити та аналіз існуючого стану, у тому числі факторів, які 

впливають на розвиток кожної громади - учасника співробітництва, сильних, 

слабких сторін, можливостей та загроз, позитивних та негативних наслідків, які 

будуть використані або подолані в результаті виконання договору про 

співробітництво; 

- визначити індикатори (показники) взаємної вигоди для кожної 

громади. Вони можуть бути рівноцінними для всіх, наприклад чисте довкілля, 

функціонування центру адміністративних послуг, спільний благоустрій і т.д., або 

забезпечувати ефективність витрат, якість послуг та інше, що вигідним стане для 

іншої громади. Для прикладу, створення полігонів  переробки твердих побутових 

відходів можуть бути для окремих громад екологічно небезпечними, тому для 

них необхідно створювати інші вигоди, зокрема,  чисте водопостачання, захист 

грунтів, побудова додаткових благ (освітлення, благоустрій, побудова 

культурно-освітніх закладів, охорони здоров’я і інші). Такі вигоди  
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розглядаються як компенсація витрат для мешканців громади стосовно безпеки 

здоров’я, ведення бізнесу, культурного та освітнього розвитку, але в свою чергу 

потребують додаткових ресурсів. На сьогодні немає уніфікованих підходів в 

реалізації співробітництва територіальних громад та їх балансуванні по 

економічному та адміністративно-територіальному устрою. 

- провести  попередні економічні розрахунки пропозицій до договору 

співробітництва, визначити проектні показники результатів співробітництва, 

обсяги фінансування, термін виконання, способи і механізм виконання, 

відповідальних виконавців, організація моніторингу. 

У реальності може виникнути проблема у сприйнятті такого підходу через  

обмеження відкритості окремих керівників громад, депутатського корпусу, 

небажання надати значення публічності певних показників соціально-

економічного розвитку, зокрема майнових та фінансових ресурсів і іншої 

інформації, що повинна бути використана при проведенні аналізу. 

Принцип рівноправності учасників співробітництва оцінюється за 

показниками економічної, соціальної та екологічної вигоди і зростання 

економічного потенціалу розвитку громади; 

Принцип взаємної відповідальності суб’єктів співробітництва повинен 

бути реалізований за допомогою зрозумілого та аргументованого правового 

підходу до визначення завдань, заходів та показників виконання договору про 

співробітництво для кожної громади. Також вважається, що функція ММС як 

координація діяльності відіграє в управлінні територією роль, яку можна 

порівняти з роллю диригента в оркестрі. Саме завдяки їй забезпечується 

динамізм системи управління для задоволення спільних потреб ТГ,створюється 

гармонія взаємозв’язків структурних підрозділів взаємодіючих ОМС, 

здійснюється маневр матеріальними та трудовими ресурсами на визначених 

територіях у зв’язку зі зміною завдань [142, с. 44]. 

Форми звітності, перелік показників, спосіб їх моніторингу визначаються  

спільно в процесі підписання договору про співробітництво у залежності від 
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форми співробітництва, фінансових та матеріальних ресурсів, термінів дії 

договору, галузевого спрямування та відповідальних структур та виконавців. 

Співробітництво громад  здійснюється у формі (ст.4 Закону): 

- делегування одному із суб’єктів співробітництва іншими суб’єктами 

співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею відповідних 

ресурсів. 

- реалізації спільних проєктів, що передбачає координацію діяльності 

суб’єктів співробітництва та акумулювання ними  на визначений період ресурсів 

з метою спільного здійснення відповідних заходів. 

- спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва 

підприємств, установ та організацій комунальної власності – інфраструктурних 

об’єктів. 

- утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних 

підприємств, установ та організацій – спільних інфраструктурних об’єктів. 

- творення суб’єктами співробітництва спільного органу управління для 

спільного використання визначених законом повноважень.  

За даними Моніторингу процесу децентралізації влади та реформування 

місцевого самоврядування [154] напрями співробітництва громад в Україні 

можна характеризувати приведеними нижче показниками (табл. 5.5). Необхідно 

зазначити відсутність у Моніторингу даних про стан фінансування проектів та 

заходів відповідно  до укладених договорів про співробітництво громад.  

Таблиця 5.5 

Показники співробітництва територіальних громад України за 2015 -

2019 рр.  
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Волинська 27 2 1  15 9 37 
Дніпропетровська 12 1  3 3 5 29 
Донецька 2 1   1 14 5 
Житомирська 38 2   22 14 77 
Закарпатська 4  2   2 10 
Запорізька 9   1 4 4 27 
Ів. Франківська 12 2 5  2 3 39 
Київська 8   1 2 5 9 
Кіровоградська 11 1  1 5 4 17 
Луганська 4    3 1 9 
Львівська 23 5 1 1 6 10 78 
Миколаївська 3 3     5 
Одеська 2 1    1 9 
Полтавська 109 29 8 34 15 23 283 
Рівненська 16 1   5 10 27 
Сумська 50 4   23 23 60 
Тернопільська 12 3   5 4 21 
Харківська 25 13 4 1 1 6 80 
Херсонська 4    1 3 11 
Хмельницька 11 4 2 1  4 25 
Черкаська 33 8 2 1 3 19 91 
Чернівецька 6 1   1 4 14 
Чернігівська 14 2   7 5 56 
м. Київ -    -   
Всього 530 10

0 29 44 142 215 1188 

Джерело: складено автором за [154] 
Як видно із приведеної інформації, в цілому по Україні укладено 530 

договорів про співпрацю впродовж 2015-2019 років, із яких 100, або 18,9% – в 

галузі житлово-комунального господарства, 29, або 5,5% – проєкти з 

благоустрою територій, 44, або 8,3%  – виконання завдань проти пожежної 

безпеки, 142, або 26,8% – в галузі охорони здоров’я і соцзабезпечення, 215, або 

40,5%)– це інші договори. Кількість територіальних громад, що скористались 

міжмуніципальним співробітництвом – 1188, що становить 10,8% від усіх громад 

України, у тому числі 4698 приєднаних та 6263 – не приєднаних громад. 

Серед проєктів співробітництва значну частину займають договори щодо 

ремонту доріг, створення полігонів та комплексних систем поводження з 

твердими побутовими відходами, придбання техніки, ремонт шкіл, поліклінік та 
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спортивних об’єктів, значна кількість задань співробітництва серед інших 

договорів – с творення центрів надання адміністративних послуг. 

В розрізі областей першість у напрямку організації співробітництва громад 

належить Полтавській області – 109 договорів (20,6% від загальної кількості по 

Україні), Вінницька – 96 договорів (17,9%), Сумська – 50 договорів (9,4%). 

Процес співробітництва громад не набув розвитку у Донецькій, Закарпатській, 

Луганській, Миколаївській, Одеській, Херсонській та Чернівецькій областях (2-

6 договорів). 

 Згідно із Реєстром договорів про співробітництво  територіальних громад 

[211] динаміка процесу співробітництва є наступною: 2015 рік – 35 договорів,  на 

кінець 2016-го року – 72, 2017-го року – 118, 2018-го року – 296 договорів, 2019 

-го – 530 договорів. Активізація співробітництва серед громад відбулась у 2019 

році, укладено 234 договори (або 44,2% від усіх). 

Важливе значення в організації співробітництва має тривалість цього 

процесу, яка матиме вплив на розвиток громади в майбутньому. Найбільш  

стабільним та результативним співробітництво можна вважати тривалістю не 

менше 3-5 років, спільна діяльність, створення спільних підприємств та проектів 

– більше 5-ти років. У зазначеному реєстрі  у певній кількості договорів не 

зазначений термін дії, лише початок, що умовно може свідчити про більш 

тривалий строк співробітництва (табл. 5.6).  

На основі приведеного вище групування встановлено, що найбільша 

частина договорів про співробітництво укладена на нетривалий строк -  1 рік 

(29%), серед яких переважають договори про одноразове придбання техніки для 

спільного використання (транспортні, засоби для очистки, протипожежні засоби, 

медичне обладнання, обладнання для шкіл тощо), фінансування (утримання) 

підприємств, установ та організацій.  

На  строк від 3 до 5 років укладено 144 договори (27,2%), серед яких 120 – 

реалізація спільних проектів. До зазначеної форми співробітництва віднесено 
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капітальний ремонт доріг, шкіл, поліклінік, створення полігонів ТПВ, 

прокладення інженерних мереж, створення ЦНАП тощо.  

Строк дії договорів на строк більше 5-ти років переважно визначався за 

показником початку дії договору, який вказаний у реєстрі. Із 530 договорів – 127 

(24%) – визначені такими, що матимуть більш тривалий термін дії. 

Таблиця 5.6 

Форми співробітництва територіальних громад станом 

на 01.01.2020 р 

Форми співробітництва 

Кількість договорів на строк співробітництва 

1 рік 2 роки 
Від 2-х 
до 5-ти 
років 

Більше 5 
років Всього 

1. Делегування завдань з 
передачею відповідних 
ресурсів 

3 8 12 10 33 

2. Реалізація спільних проектів 120 93 120 74 407 
3. Спільне 
фінансування(утримання) 
підприємств, установ та 
організацій 

29 1 10 35 75 

4. Утворення спільних 
комунальних підприємств 1 2 2 6 11 

5. Утворення спільного органу 
управління. 1 1  2 4 

Всього 154 105 144 127 530 
Джерело: складено автором на основі: [211] 

Найбільшу частку в організації співробітництва громад складають 

договори за формою реалізації спільних проєктів – 407 (або 76,7%), спільне 

фінансування (утримання підприємств – 14,2%), решта  менше 10%. 

Позитивним прикладом співробітництва громад можуть бути договори 

Недобоївської, Хотинської, Рукшинської та Клішковецької громад Чернівецької 

області про реалізацію спільного комплексного проекту вирощування та 

переробки фруктів на території  Яблуневої агломерації, створення туристичного 

кластеру «Львівське Опілля» за участю Бібрської, Давидвіської, Розвадівської та 

Тростянецької об’єднаних  територіальних громад Львівської області і 

громадської організації «Львівське Опілля». Іншим прикладом ефективного 
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співробітництва громад із залученням коштів донорів для вирішення проблеми 

сміття є будівництво полігону твердих побутових відходів і створення сучасної 

системи поводження з ТПВ у Вінницькій області за участю громад міста 

Тульчин, Кинашівської та Суворівської сільських рад у співпраці із 

Швейцарсько-українським проектом DESPRO. 

Розглянемо механізм організації співробітництва громад на прикладі 

Львівської області, де Львівська обласна рада рішенням від 11грудня 2018 року 

№ 769 прийняла Програму підтримки співробітництва територіальних громад у 

Львівській області (далі – Програма) [203]. План фінансових ресурсів Програми 

затверджений на 2019 рік в сумі 12441,8 тис. грн.,із яких: кошти обласного 

бюджету – 4718,4 тис. грн. (38%), кошти місцевих бюджетів учасників 

співробітництва – 7474,1 тис. грн. (60%), не бюджетні внески – 249,5 тис. 

грн.(2%). Фактично в рамках Програми  було профінансовано за 2019 рік проєкти 

загальною вартістю 10988,2 тис. грн. (88,3%). Недофінансування складає 1453,6 

тис. грн..,  у тому числі обласний бюджет – 423,5 тис. грн., місцеві бюджети – 

1002,2 тис. грн., не бюджетні внески – 28, 0 тис. грн. [154] 

Мета Програми – забезпечення соціально-культурного розвитку 

територіальних громад із застосуванням механізму співробітництва на основі 

проведення щорічного конкурсу проеєтів міжмуніципального співробітництва. 

Проведення конкурсу забезпечує Конкурсна рада, членами якої є депутати 

обласної ради, представники Асоціації місцевих рад Львівщини, Центру 

розвитку місцевого самоврядування та ГО «Європейський діалог». Такий підхід 

до організації співробітництва територіальних громад у Львівській області 

забезпечує прозорість, ефективність, відкритість та взаємну вигоду на 

регіональному і місцевому рівні, використовуючи при цьому різні джерела 

фінансування. Для підтримки громад за проектами співробітництва кошти 

обласного бюджету становлять до 50% вартості проекту, але не більше 1 млн. 

грн. 
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В рамках зазначеної Програми реалізується 9 проєктів (додаток Е), у тому 

числі: 

1. Впровадження системи роздільного збору твердих побутових відходів. 

Ініціатор проекту – Бориславська міська рада, партнери – Східницька селищна 

рада, Попелівська сільська рада та Ясенице-Сільнянська сільські ради 

Дрогобицького району. Бюджет проекту - 1,5 млн. грн. Цей проект 

співробітництва об’єднав учасників з метою вирішення проблеми 

нагромадження побутових відходів та захисту довкілля, зокрема придбання 253 

контейнерів для сортування сміття у населених пунктах. 

2. Створення інсультного центру на базі КНП «Стрийська центральна рай 

лікарня» та відділення реабілітації на базі КНП  Стрийської міської ради 

«Стрийська центральна міська лікарня». Ініціатор – Стрийська міська рада, 

партнери: Дашавська селищна рада та 18 сільських рад. Бюджет програми – 2,2 

млн. грн. Створення зазначеного центру з придбанням сучасного медичного 

обладнання наблизить можливість для мешканців територіальних громад 

отримати кваліфіковану медичну допомогу у випадку серцевого захворювання, 

що може зберегти життя людині. Цей проект є прикладом довготривалої 

співпраці територіальних громад, щорічно зможе прийняти на лікування 500 

пацієнтів 

 

3. Капітальний ремонт будівлі Народного дому на вул. Центральній, у с. 

Солонка Пустомитівського району. Коригування. Ініціатор: Солонківська 

сільська рада. Партнери: Жирівська, Вовківська  сільські ради. Бюджет – 3,6 млн. 

грн. Мета проекту – підтримка та розвиток культурних програм громади, 

залучення мешканців до участі в них. 

4. Відкриття сучасного центру адміністративних послуг в м. Кам’янка- 

Бузька. Ініціатор: Кам’янка-Бузька ОТГ. Партнери: Дернівська сільська рада. 

Бюджет – 2,5 млн. грн. Мета проекту – оптимізація надання адміністративних 
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послуг  мешканцям об’єднаної територіальної громади і сусідньої сільської ради 

в оновленому приміщенні. 

5. Придбання обладнання для сільської лікарської амбулаторії загальної 

практики-сімейної медицини с. Гійче. Ініціатор: Гійченська сільська рада. 

Партнери: Рава-Руська міська рада та 4 сільських ради.. Бюджет – 0,208 млн. грн. 

Мета проекту – придбання діагностичного обладнання для закладу первинної 

сільської медицини. 

6. Проєкт «Врятуй життя». Ініціатор: Дрогобицька міська рада. Партнери: 

Бориславська міська рада. Бюджет – 1,0 млн. грн. Мета проекту – придбання 

апаратів ШВЛ та іншого медичного обладнання для Дрогобицької міської  

лікарні. 

7. Якісні та доступні адмінпослуги для мешканців на території Глинянської 

громади. Ініціатор: Глинянська міська рада, Партнери: Перегноївська, 

Заставненська, Великоплюхівська сільські ради, ФГ «Улар». Бюджет – 0,428 

млн. грн.. 

8. Придбання спецтехніки (автовишки) для забезпечення належного рівня 

благоустрою населених пунктів територіальних громад. Ініціатор: Мостиська 

міська рада. Партнери: Судововишнянська міська рада, Волицька, Гостинцівська 

сільські ради. Бюджет – 1,3 млн. грн. Придбана техніка буде використовуватися 

при ремонтах фасадів, високих споруд, обрізування дерев. 

9.  Проєкт «Безпека Самбірщини». Ініціатор6 Рудківська міська рада, 

Стрілковицька, Бісковицька сільські ради. Бюджет – 1,4 млн. грн. Мета проекту 

– придбання обладнання для забезпечення відео нагляду території населених 

пунктів, доріг та відео фіксації порушень для безпеки мешканців громади. 

Загальна вартість перелічених вище перелічених проєктів становить 14, 1 

млн. грн., для реалізації яких в обласному бюджеті на 2019 рік передбачалось 5,2 

млн.. грн., або 0,35% від обсягу коштів запланованих  для реалізації усіх 

обласних програм.  
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Львівська область започатковує підтримку співробітництва громад, 

прийнявши зазначену вище Програму,  і частка коштів є надзвичайно мізерною.  

Підтримка співробітництва громад направлена в першу чергу на охорону 

здоров’я, а саме придбання медичного обладнання тривалого користування, 

надання адміністративних послуг мешканцям , а також реалізується проєкти 

щодо вирішення проблеми сортування твердих побутових,  відео нагляду 

безпеки мешканців, ремонту об’єкту соціально-культурного призначення та 

виконання робіт з ремонту та благоустрою. Усі проєкти співробітництва громад 

є нетривалими щодо терміну виконання  (до 1-го року, переважно придбання 

обладнання), але наступні результати будуть відчутними лише через певний 

період часу , коли мешканці зможуть оцінити доступність, кількість та якість 

послуг, що збільшуються чи покращуються завдяки об’єднанню ресурсів. Таким 

чином, виконання Програми співробітництва та реалізації проєктів потребує 

більш детального моніторингу та конкретизації результативних показників. 

Надалі, розширюючи підтримку міжмуніципального співробітництва, обласна 

рада та місцеві органи самоврядування повинні використовувати досвід 

реалізації попередніх проектів, оцінювати його ефективність та потребу.  

Загалом у Львівській області до Реєстру договорів співробітництва (таблиця 5.1) 

внесено 23 договори. 

Важливість та необхідність пошуку ефективних форм співробітництва та 

навчально-консультаційних заходів пов’язане із тим, що місцеве самоврядування 

в Україні має низку проблем, які можливо вирішити саме акумулюванням зусиль 

та ресурсів. Досвід багатьох країн засвідчує, що територіальні громади зазвичай 

ніколи не є самодостатніми у всіх напрямках своєї діяльності та розвитку. Існує 

багато об’єктивних причин, які впливають на розвиток громад: географічне 

розташування, клімат, природні умови та ресурси тощо. Поряд із цим 

залишається так звана історична спадковість економічного та соціально-

культурного розвитку, тобто багаторічне існування інфраструктурних об’єктів, 

традиційні галузі виробництва, історико-культурна спадщина та інші 
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суб’єктності, які необхідно використовувати або пристосовувати до сучасних 

вимог економічного та соціального розвитку людини. 

 Громади, що об’єдналися для співробітництва, отримують переваги: 

1. Об’єднання ресурсів допомагає підвищити рівень власного 

життєзабезпечення громади, так як ряд проектів територіальні громади не 

спроможні здійснити поодинці. 

2. Економічна ефективність співробітництва полягає у тому, що більша 

кількість споживачів послуг сприяє зменшенню постійних витрат на одиницю 

(наприклад більш ефектним буде заклад, у якому навчається чи відвідує більша 

кількість дітей, утримання пожежної охорони, що забезпечує нагляд за 

декількома населеними пунктами тощо). Більш доступним є розрахунок 

економічно обґрунтованої величини вартості послуг та її зниження завдяки 

збільшенню кількості 

3. Концентрація місця надання послуг сприяє вдосконаленню 

професійного рівня персоналу, збільшує технічне забезпечення, впроваджуються 

інноваційні підходи, а разом – висока якість та ефективність. 

4. Підвищується можливість залучати приватні інвестиції та брати 

участь у проектах публічно-приватного партнерства. 

5. Покращується інвестиційний клімат та загальна інвестиційна 

привабливість територій, здатність освоєння інвестицій, створюються основи 

для утворення нових робочих місць у більш широкому масштабі у порівнянні із 

фрагментарними (локальними) можливостями окремих громад. 

6. З’являється можливість підвищувати якість адміністративних послуг 

шляхом залучення більш кваліфікованого персоналу та новітніх технологій в 

комунікаціях. 

7. Акумулюються ресурси різних видів в одному проекті за 

можливостями різних громад (земельні ділянки, об’єкти нерухомості, інженерні 

комунікації тощо.) Таким чином кожна громада для співробітництва може 
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запропонувати необхідний та вигідний власний  ресурс в інтересах решти 

суб’єктів співробітництва. 

В результати співробітництва громади отримують позитивний 

економічний ефект, у тому числі: 

- скорочення витрат на організацію окремих послуг(стабільність 

постійних витрат при збільшенні кількості одержувачів); 

- скорочення власних інвестиційних витрат (економія при  дольовій 

участі у створенні та розміщенні інфраструктури); 

- спільне використання майна і технічних засобів(підвищується 

навантаження, зменшується простій, зростає продуктивність); 

- заощадження коштів на придбання через спільні закупівлі на 

більший обсяг; 

- оптимізація використання майна та технічних засобів (логістичні 

переваги через планування  спільних транспортних маршрутів, графіків робіт, 

черговості послуг); 

- залучення професійного (спеціалізованого) персоналу, що має досвід 

у визначених галузях, дає можливість підвищувати ефективність та 

продуктивність робіт та послуг. 

Успішне співробітництво громад матиме  ефект синергії: об’єднання 

ресурсів декількох громад дає потужніший сумарний ефект відносно такого ж 

компонента кожної окремої громади у вигляді простої їхньої суми.  

Для забезпечення високих результатів, корисності, бажаних вигод для 

кожної громади необхідно визначити проблеми та ризики, які необхідно 

вирішити та подолати як на загальнодержавному рівні, так і на рівні самих 

громад. До таких проблем належить недостатнє нормативно-правове 

забезпечення процесу співробітництва, низьке залучення органів державної 

влади та регіональних державних органів (обласних, районних).  

На місцевому рівні спостерігається недостатній рівень компетентності 

очільників територіальних громад, ризик втрати ними певних впливів, низька 
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правова та управлінська культура. Значна проблема в забезпеченні успішної 

співпраці територіальних громад вбачається у наявності високої 

диспропорційності місцевих бюджетів, коли економічно сильні громади не 

бажають співробітничати із слабкими. Існують ризики щодо наповнення 

дохідної частини місцевих бюджетів, при невиконанні якої можуть бути 

профінансовані лише обов’язкові статті витрат, а не проєкти співробітництва.  

Під час дії довготермінових договорів може відбутися виборний процес та зміна 

керівництва органів місцевого самоврядування, що є ризиком для продовження 

співробітництва [248].  

Вибір оптимальної форми співробітництва має безпосередній вплив на 

результативність, так як кожна із п’яти форм співробітництва має свою мету та 

завдання. 

Так, делегування виконання окремих завдань між суб’єктами 

співробітництва полягає у делегуванні (дорученні) одному із таких суб’єктів 

виконання тих чи інших завдань з передачею йому відповідних ресурсів. 

Формується пропозиція щодо переліку таких завдань на основі оцінки 

можливостей виконання їх делегованому суб’єкту, зокрема вивчається 

матеріальна, фінансова, трудова, інша ресурсна основа, просторова комунікація, 

інфраструктура, контингент споживачів послуг, які оптимізують виконання 

відповідного завдання сам цим суб’єктам співробітництва. 

Мета реалізації спільних проектів – це визначення проєктної співпраці на 

основі чіткого формування та балансування ресурсів (доходів), витрат 

(інвестицій і капіталовкладень) кінцевих результатів (прибутків), показники 

яких можуть відрізнятися відповідно до особливостей кожного проєкту. 

Закріплюючи спосіб розподілу доходів (прибутків) сторони мають визначитися 

яким чином мають розподілятися між суб’єктами співробітництва доходи та 

покриватись можливі збитки». 

Основою для застосування  форми співпраці  спільного фінансування 

(утримання) підприємств, установ та організацій,  є наявність у одного із 
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суб’єктів співробітництва об’єктів комунальної інфраструктури, що дозволяє 

іншим суб’єктам здійснювати лише витрати на утримання її та користуватись 

продуктом і послугами цього об’єкту рівноцінно. Особливістю цієї форми 

співробітництва є переважно короткий термін – 1 рік, так як кошторис витрат на 

утримання затверджується в структурі місцевого бюджету щорічно. 

Утворення спільних комунальних підприємств ,спільних 

інфраструктурних проектів та ініціювання такої форми співробітництва 

грунтується на фінансових та майнових можливостях кожної громади (інвестиції 

різних видів, земельні та інші ресурси, інженерні комунікації, транспортні 

мережі, проєктування тощо), що в майбутньому може увійти  часткою до 

статутного фонду спільного підприємства, установи, організації. Проте, як 

стверджує Г. А. Борщ «Набагато рідше органи місцевої влади використовують 

механізм надання майна чи майнових прав, або ж спільну діяльність місцевих 

органів влади та суб’єктів господарювання, серед них і приватних (державно-

приватне партнерство, інвестиційні проєкти, інновації, науково-технічні 

програми тощо» [23, с. 47]. 

Співробітництво у формі утворення спільного органу управління 

визначається для виконання передбачених законом повноважень, що належать 

до компетенції органів місцевого самоврядування. Економічна ефективність 

зазначеної форми – оптимізація витрат на утримання органів управління, 

ефективність самого управління – професійний персонал. 

Процедура організації співробітництва складається з низки передбачених 

законодавством послідовних дій: ініціювання, вирішення питань щодо надання 

згоди, розгляд пропозиції ініціатора, створення комісії та підготовка проекту 

договору, громадське обговорення, схвалення та укладення договору про 

співробітництво. 

Однією із найважливіших та найвідповідальніших складових процесу 

співробітництва є формування фінансової бази, що має безпосередній вплив на 

успішність організованого співробітництва та здійснюється на довірі, прозорості 
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і відповідальності кожного суб’єкта. Гарантія мобілізації фінансових ресурсів -  

планування у  бюджеті громад відповідних статей видатків або інших джерел, не 

заборонених законодавством України (державна фінансова 

підтримка,міжнародна технічна допомога, безповоротна фінансова допомога, 

кошти партнерів, кредитні кошти та інші). 

Забезпечення інших джерел фінансування проектів співробітництва 

громад повинно бути підтверджено відповідними рішеннями центральних та 

регіональних органів влади, договорами з партнерами і гарантованою їх 

фінансовою стабільністю. 

Органи місцевого самоврядування, суб’єкти співробітництва іноді мають 

проблеми щодо початку фінансування проекту співробітництва, так як  договір 

про співробітництво  укладений у поточному році може бути профінансований 

лише у наступному бюджетному році. 

Приймаючи до уваги, що процес співробітництва громад це одна із форм 

управління місцевим розвитком, можна побудувати сформуємо  концептуальну 

схему управління проєктом (предметом) співробітництва, яка може бути 

основою його, так як охоплює усі складові будь якого процесу управління: 

організація, планування, мотивація та контроль (рис. 5.7). 
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Рис. 5.8 Концептуальна схема проєкту співробітництва територіальних громад 

Джерело: власна розробка 

ОРГАНІЗАЦІЯ 
- аналіз потреб та можливостей; 
- ініціювання; 
- рішення про надання згоди; 
- комісія; 
- громадське обговорення; 
- договір; 
- структурний підрозділ для 
реалізації. 
 

СПІВРОБІТНИЦТВО 

ГРОМАД – 
УПРАВЛІННЯ І 
ВИКОНАННЯ 

МОТИВАЦІЯ 
- фактори економічного зростання; 
- об’єднання ресурсів; 
- економічна ефективність витрат; 
- концентрація послуг; 
- залучення інвестицій; 
- покращення якості та збільшення 
кількості послуг; 
- акумулювання різних видів ресурсів; 
- спільне використання майна; 
- ефективна логістика; 
- професійний кадровий потенціал; 
- безпека та чисте довкілля. 
 

ПЛАНУВАННЯ 
- форма співробітництва; 
- предмет та структура проєкту; 
- проєктний аналіз; 
- ресурси (фінансові, майнові, трудові, 
інші); 
- кошторис  доходів і витрат; 
- показники ефективності проєкту; 
- прогноз та управління ризиками. 
 

КОНТРОЛЬ 
- форма звітності, термін подання; 
- методика визначення показників; 
- моніторинг звітності; 
- висновки моніторингу; 
- аналіз проблем, ризиків і загроз; 
- кінцеві висновки та рішення. 
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Побудова зазначеної схеми прийнята на основі логічного припущення, що 

будь-яка дія є мотивуючою до певного результату. У випадку  рішення  про 

потребу та можливості співробітництва між територіальними громадами у 

першу чергу повинна бути визначена та обґрунтована мотивація, в основі якої 

вбачаються  переваги стосовно економічної, соціальної та екологічної 

ефективності.  

Мотиваційні показники, до яких належить: фактори економічного 

зростання (нові робочі місця, платежі до бюджету і інші), об’єднання ресурсів, 

економічна ефективність витрат, залучення інвестицій, акумулювання різних 

видів ресурсів, спільне використання майна, а також покращення соціальних 

послуг, у тому числі концентрація послуг, підвищення якості і кількості їх, 

ефективна логістика, професійний персонал.  Важливе значення має мотивація 

до співпраці у проєктах захисту навколишнього природного середовища, 

попередження небезпеки для здоров’я та життя людини, техногенних небезпек. 

Із вибором мотиваційного фактору співробітництва тісно пов’язана дія 

стосовно організації процесу співробітництва. Організація процесу 

співробітництва повинна розпочинатись із аналізу існуючого стану майбутніх 

учасників, так як в першу чергу необхідно виявити сильні, слабкі сторони, 

можливості, які можна у майбутньому використати, загрози і ризики, на 

подолання яких можливо будуть необхідні ресурси.   

Інші дії щодо ініціювання співробітництва та підписання договору чітко 

регламентовані Законом України «Про співробітництво територіальних громад». 

Доцільним буде створення окремих підрозділів чи призначення відповідальних 

осіб, які зможуть якісно здійснювати супровід реалізації процесу 

співробітництва. 

Планування залежить від вибраної форми співробітництва, зокрема у 

випадку реалізації нових проєктів, чи створення нових підприємств, де буде 

здійснюватись нове будівництво, чи реконструкція необхідний проєктний аналіз, 

структура, кошторисний розрахунок доходів,  витрат, прибутків тощо. 
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Необхідно здійснити так званий вартісний вираз  задекларованих мотивацій, 

визначити відповідні показники, наприклад кількість послуг, скорочення 

транспортних переміщень, економія витрат, додаткові доходи, залучення 

інвестицій, платежі до бюджету та інші, які стануть основними показниками 

звітності та моніторингу процесу співробітництва та виконання умов договору. 

Контроль  виконання договору про співробітництва – це  в першу чергу 

гарантія та запорука успішної співпраці між громадами, партнерами, донорами 

та органами державної та місцевої виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування. Результати звітності та моніторингу виконання договору про 

співпрацю повинні бути відкритими для членів громад, мешканці можуть мати 

відповідний вплив на процес співробітництва, сприяти в його успішності. 

На сьогодні, при відсутності законодавчо - нормативного врегулювання, 

в Україні де-факто існують агломераційні системи навколо міст обласного 

значення, великих промислових центрів, рекреаційних зон, тощо. У цих 

системах  сформовані сталі довготривалі зв’язки, які регулюються у першу 

чергу споживачем, тобто мешканцями навколишніх населених пунктів, 

незалежно від того який самоврядний орган присутній у тій чи іншій громаді. 

Започаткувавши реформу місцевого самоврядування, децентралізації влади та 

фінансів, не можна оминути масштабність урбанізаційних процесів, що не 

зупиняються завдяки зростанню науково-технічного процесу, інноваціям, 

віртуальним технологіям та комунікаціям. 

Відповідно до плану заходів з  реалізації Державної стратегії на період 

2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.09. 

2018 року № 733, зазначається про необхідність врегулювання на 

законодавчому рівні організаційно-правових засад формування міських 

агломерацій територіальними громадами сіл, селищ і міст, у тому числі ОТГ. 

Чи можна вважати міські агломерації в Україні формою співробітництва 

громад? Так, у певній мірі, завдяки перерозподілу окремих послуг самими 

мешканцями навколишніх територій, який твердо не контролюється органами 



362 

 

 

місцевого самоврядування чи виконавчої влади. Однак, при децентралізації 

влади та фінансів потреба більш  ефективної та раціональної організації 

соціальних послуг в межах об’єднаної громади  збільшується.  На сьогодні не 

існує точної достовірної інформації про чисельність маятникової міграції до 

місць праці, для отримання  освітніх, медичних, культурних та інших послуг 

мешканцями одних громад в межах  міської агломерації. Україна знаходиться 

на шляху законодавчого врегулювання діяльності міських агломерації (проект 

Закону України «Про міські агломерації» № 6743 від 17.07.2017 року), що є 

необхідним для успішної реформи децентралізації, у тому числі створення 

об’єднаних територіальних громад навколо міст обласного значення. Міська 

агломерація може бути більш широкою формою співробітництва громад, так як 

не відкидає створення останніх, а збільшує можливості об’єднання ресурсів, 

створення більш потужних об’єктів інфраструктури для спільного 

використання (транспортні шляхи, водогони, полігони твердих побутових 

відходів, індустріальні парки, оптові ринки сільськогосподарської продукції, 

рекреаційні зони і інші проекти). Основний фінансовий документ міської 

агломерації – кошторис, доходами якого є трансферти з місцевих бюджетів, 

міжнародна технічна допомога, інвестиції, дольова участь у фінансуванні 

проектів, кредитні ресурси тощо. До складу майна агломерацій можуть входити 

цілісні майнові комплекси підприємств, установ, організацій, нерухоме майно, 

незавершене будівництво, цінні папери, земельні ділянки тощо. Майнова 

складова може суттєво розширити форми співробітництва територіальних 

громад, однак є необхідність законодавчого врегулювання цього питання.  

Як висновок можна зазначити, що процес добровільного об’єднання 

територіальних громад в Україні та їх співробітництва щодо потреб і 

можливостей, в контексті спільного використання ресурсів як дієвого 

механізму соціально-економічного та культурного розвитку, є незворотнім. 
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Для співробітництва територіальних громад держава створила відповідні 

умови, ухвалила необхідні нормативно - правові документи, здійснює 

методичне та фінансове стимулювання. 

 В основу процесу співробітництва територіальних громад закладені 

мобілізуючі та стимулюючі принципи, які дають можливість громадам 

отримати переваги, взаємну вигоду та економічну ефективність для соціально-

економічного розвитку. 

Співробітництво територіальних громад в Україні в цілому є недостатнім, 

в окремих областях – незадовільним, більша частина договорів укладена на 

короткостроковий період, що є слабкою основою засад стратегічного розвитку. 

 Фінансова база співробітництва є визначальною, формується з різних 

джерел надходжень не заборонених законодавством. Моніторинг процесу 

децентралізації влади та місцевого самоврядування, який проводиться 

щомісячно Міністерством розвитку громад та територій України не містить 

інформації про залучені та витрачені фінансові ресурси  при виконанні 

договорів співробітництва громад. Фінансування договірних завдань та 

проєктів  здійснюється відповідно до затвердженого бюджету наступного року 

після підписання договору, що може призвести до ризиків невиконання проекту 

співробітництва та не ритмічності поступлення коштів з інших джерел. 

 Процес співробітництва територіальних громад, як одна із форм 

господарсько-правового управління територіями місцевого самоврядування, у 

тому числі виконання суспільних потреб, може бути організований на  

загальних засадах управління, з наступною послідовністю: мотивація, 

організація, планування  і контроль виконання відповідно до форм вибраного 

співробітництва. 

Висновки до розділу 5 
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          1. Розумна і ефективна організація інституту місцевого самоврядування в 

Україні, забезпечення його повсюдності, наближення управління до мешканців 

територіальних громад є необхідним і основним завданням сталого та 

прогресивного розвитку нашої держави. Місцеве самоврядування як окремий 

інститут функціонує як система загальноприйнятих організаційно-правових 

норм, що сформовані і схвалені конкретною територіальною громадою, через 

визначені інституції – органи місцевого самоврядування, які ця громада наділила 

відповідними повноваженнями. Інституційний розвиток місцевого 

самоврядування виражається через його спроможність, яка, своєю чергою, 

зміцнюється через підсилення управлінського чинника, розвиток відповідної 

організаційної інфраструктури органів місцевої влади, можливості залучення 

громадськості до процесу прийняття рішень щодо функціонування та розвитку 

конкретної громади і т.ін.  

        2. Протягом усього періоду державотворення в Україні процес 

інституціалізації системи місцевого самоврядування мав як прогресивний 

характер, так і неодноразово відзначався відходом від досягнутого попереднього 

рівня. Започаткована в Україні реформа місцевого самоврядування та 

адміністративно-територіального устрою стала відповіддю на зумовлений 

викликами часу запит суспільства, яке потребувало вироблення нової 

управлінської ідеології з орієнтацією на служіння своїм громадянам і 

підвищення особистої відповідальності за розвиток своїх громад і територій. 

        3. Важливим завданням, яке стоїть сьогодні перед Україною, є розбудова 

системи місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів і 

виконання міжнародних зобов’язань, які наша держава взяла на себе у сфері 

місцевого розвитку та територіального управління. Для реалізації цього 

завдання, а також у контексті інтеграції України до європейського 

співтовариства необхідними є інституційні зміни у моделях публічного 

управління, і, зокрема, у моделі місцевого самоврядування (що також 

передбачаються стратегічно). Так, разом з гармонізацією національного 
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законодавства з європейським, важливим питанням також є адаптація механізмів 

управління до сучасних європейських стандартів. Пропонується розбудову 

місцевого самоврядування в Україні здійснювати на основі принципів 

європейської моделі належного врядування «Good Governance», що дозволить 

забезпечити наближення врядування до людей та сприятиме впровадженню 

менеджменту у практику публічного управління в Україні, для якого характерні 

орієнтація на клієнта-громадянина, на результативність та ефективність 

управлінської діяльності, застосування концептуально-інструментальних 

засобів, притаманних сучасному менеджменту. 

        4. Вдосконалення системи міжбюджетних відносин слід здійснювати 

орієнтуючись на мінімізацію або усунення диспропорцій розвитку регіонів і 

територій, які виникають внаслідок природно-кліматичних умов і географічного 

розташування, беручи до уваги промислові райони з розвинутим господарсько-

виробничим комплексом, депресивні території, монофункціональні населені 

пункти, екологічно небезпечні регіони. Нерівномірність розвитку регіонів  

країни впливає на фінансову спроможність територіальних громад. ОТГ 

використовують та управляють своїм ресурсним потенціалом (який часто є 

недостатнім), водночас надають соціальні послуги своїм мешканцям, відповідно 

до їх потреб, гарантованих державою, і забезпечують відповідний розвиток 

громади. 

        5. Вирівнювання розвитку територіальних громад шляхом об’єднання 

сильних фінансово спроможних громад зі слабкими збільшує їх територію, але 

здебільшого не забезпечує умов для зростання  фінансового потенціалу, лише 

створює негативи від зростання периферійності. Просторовий і демографічний 

аспект розвитку територій мають різну потребу у фінансуванні витрат на 

утримання територій, інвестицій, і забезпечення послуг населенню,оскільки тут 

має значення показник густини населення. Тобто неспроможність громади 

самостійно фінансувати поточні обов’язкові витрати, враховуючи інвестиційну 

неспроможність і розподіл делегованих повноважень держави, вирівнюється за 
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допомогою інструменту міжбюджетних трансфертів: базова (реверсна) дотація, 

субвенції та додаткова дотація. Для розподілу міжбюджетних трансфертів 

використовується показник нормативу бюджетної забезпеченості. На сьогодні 

загалом величина базової дотації ОТГ перевищує показник реверсної дотації. 

        6. Недоліки у підходах до розрахунків міжбюджетних трансфертів: 

нерівномірність податкового потенціалу територій, особливості демографічного 

стану можуть спричинити невиконання дохідної частини місцевого бюджету, але 

при цьому базова дотація розраховується без належного врахування 

територіальних й економічних особливостей, що потребує перегляду відносин 

Державного бюджету та бюджетів територіальних громад, посилення бюджетної 

підтримки низки громад з низьким рівнем економічного розвитку.  

        7. Основне завдання співробітництва громад - це об’єднання потенціалу та 

ресурсів для вирішення завдань кожної громади, учасників проєкту 

співробітництва,  щодо підвищення якості життя її членів і забезпечення сталого 

розвитку населених пунктів у тривалій перспективі. Використовуючи механізм 

співробітництва громад, окрім основного Закону, доцільним є застосування 

законодавства щодо відчуження земель для суспільних потреб, регулювання 

містобудівної діяльності, державно-приватного партнерства, створення 

індустріальних парків і центрів економічного зростання тощо. 

Наукові результати досліджень автора, що висвітлені у розділі 5, викладені в 
опублікованих працях [5, 86, 231, 233, 238, 240-243, 245-249, 252-253, 255, 287, 
330]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано шляхи  

вирішення важливої науково-прикладної проблеми - обгрунтування теоретико-

методологічних та науково-методичних засад функціонування  системи 

фінансово-інвестиційного забезпечення розвитку територіальних громад в нових 

умовах, що склалися у процесі реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, розроблення рекомендацій щодо її 

удосконалення.  

Висновки концептуального, теоретико-методологічного та науково-

прикладного характеру зводяться до такого. 

          1. Здійснений у процесі дисертаційного дослідження науково-

методологічний аналіз засвідчив роль місцевого самоврядування як ефективного 

інструменту місцевого управління та розвитку територій. Його функціонування 

забезпечує територіальним спільнотам реальне право та можливості самостійно 

вирішувати питання місцевого значення, формує зацікавленість мешканців у 

наповненні місцевих бюджетів і соціально-економічному розвитку території 

проживання в цілому. Однією з базисних засад місцевого самоврядування є 

визначення його територіальної основи, оскільки місцеве самоврядування 

характеризується насамперед визначеним просторовим полем своєї юрисдикції 

та може здійснюватися територіальною громадою у конкретних  

адміністративно-територіальних межах. 

         2. В умовах реформування місцевого самоврядування й територіальної 

організації влади, що здійснюється в Україні починаючи з 2014 р., особливої ваги 

набули первинні (базові) одиниці системи адміністративно-територіального 

устрою країни – територіальні громади, яким надано значний масив повноважень 

з місцевого самоврядування та ресурсів, які необхідні для виконання цих 

повноважень.  В адміністративно-територіальному контексті територіальні 

громади у дисертації розглядаються як первинні (базові) одиниці системи 

адміністративно-територіального устрою держави у якій органами місцевого 
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самоврядування чи самоорганізації громадян самостійно і під свою 

відповідальність забезпечується у межах, встановлених Конституцією та 

законодавством  України, вирішення питань місцевого значення та надання 

власних і  делегованих державою публічних послуг з дотриманням при цьому  

принципу субсидіарності. 

        3. Аналіз світового досвіду свідчить про тенденції до формування 

адміністративно-територіальних одиниць базового рівня з високими власними 

фінансово-інвестиційними можливостями. Разом з тим функціонують механізми 

бюджетного вирівнювання, можливості отримання необхідних муніципалітетам 

інвестиційних ресурсів з фондів Європейського Союзу. Практикується також 

міжмуніципальне співробітництво, спрямоване на спільне вирішення 

інвестиційних завдань. Врахування цих тенденцій, їх імплементація у вітчизняну 

практику сприятиме успіху реформи в Україні. Водночас, необхідно враховувати 

внутрішню специфіку країни й рахуватися з тим,  що надмірне укрупнення 

адміністративно-територіальних одиниць тягне за собою загострення проблем 

периферійності, втрату ефектів згуртованості у життєдіяльності громад.  

         4. Розширення повноважень органів місцевого самоврядування базового 

рівня, наділення їх більшою самостійністю вимагають нових підходів до 

формування й реалізації фінансово-інвестиційної політики на місцях, 

забезпечення сприятливих умов для здійснення економічної діяльності та 

розвитку ділової активності всіма суб’єктами господарювання на території 

громад, що є ключовим чинником фінансово-бюджетного благополуччя, 

економічної спроможності й реальної управлінської самостійності територіальних 

громад. Фінансово-інвестиційне забезпечення територіальних громад 

розглядається важливою складовою їх спроможності вирішувати завдання, що 

зумовлені повноваженнями базового рівня адміністративно-територіального 

устрою  у сфері надання мешканцям соціальних, адміністративних й інших 

публічних послуг.  

         5. Фінансово-інвестиційне забезпечення розвитку територіальної 
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громади визначаємо як можливе на конкретний часовий момент використання її 

інвестиційного потенціалу у частині його фінансово-інвестиційної складової, 

зумовлене ресурсними, управлінськими, нормативно-правовими та іншими 

інституційними чинниками, які стосуються чи притаманні  діяльності 

територіальної громади. Важливим фактором використання інвестиційного 

потенціалу громади є також інвестиційний клімат на глобальному й макро- мезо- 

та локальному рівнях. В контексті особливостей діяльності органів місцевого 

самоврядування, під поняттям «фінансово-інвестиційне забезпечення 

територіальних громад» розуміємо сукупність можливостей та заходів щодо 

залучення й використання фінансових ресурсів для  реалізації інвестиційних 

потреб територіальних громад, зумовлених  повноваженнями їх органів 

управління та запитами мешканців громад щодо формуванням повноцінного 

життєвого середовища.   

        6. В основі функціонування системи фінансово-інвестиційного 

забезпечення місцевого самоврядування стоять суб’єкти фінансово-

інвестиційних відносин різних рівнів управління і сфер відповідальності та 

впливу. Вони, зокрема, здатні впливати на систему в тому числі через управління 

нею, при цьому керуються різного роду чинниками економічного, політичного 

та соціального характеру. Загалом на формування фінансово-інвестиційних 

ресурсів територіальних громад чинить вплив ціла низка чинників – 

інституційних, організаційних, природно-ресурсних, економічних, соціальних, 

політичних, серед яких виділяються внутрішні, пов’язані безпосередньо з 

громадами, їх юрисдикцією, та зовнішні.  Джерела і форми фінансування органів 

місцевого самоврядування є ще однією ланкою досліджуваної нами системи 

фінансово-інвестиційного забезпечення місцевого самоврядування. Залучення 

коштів, необхідних для фінансування інвестиційних потреб територіальних 

громад, є важливою передумовою їх ефективного функціонування. 

7. Розширення повноважень територіальних громад призводить до 

збільшення переліку їх інвестиційних потреб, які в роботі пропонується 
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структурувати за низкою груп, пов'язаних із: забезпеченням економічного 

зростання; збереженням навколишнього природного середовища та сталим 

використанням природних ресурсів; розвитком інфраструктури та цифровою 

трансформацією; розвитком соціальної інфраструктури; використанням 

потенціалу історичної та культурної спадщини громад; розвитком освіти; 

розвитком закладів охорони здоров’я, надання якісних медичних послуг; 

розвитком фізкультури та спорту, молодіжними програмами; розвитком 

підприємництва, промисловості, впровадженням інновацій та зростанням 

технологічного рівня територіальної економіки; підвищенням інвестиційної 

привабливості територій. Забезпечення цих потреб вимагає значних фінансових 

ресурсів та ставить завдання щодо їх балансування з фінансово-інвестиційними 

можливостями територіальних громад. 

        8. Дослідження показали значну диференціацію інвестиційної 

спроможності територіальних громад та наявність значної групи громад з вкрай 

низькою власною інвестиційною спроможністю, що створює ризики соціально-

економічного й політичного характеру.  Загалом реальний рівень інвестиційної 

спроможності територіальних громад можна характеризувати показниками 

питомої ваги капітальних видатків у загальній сумі видатків їх бюджетів. Аналіз 

виконання бюджетів об’єднаних територіальних громад, які у 2020 р. діяли на 

засадах прямих відносин з Державним бюджетом України, показує, що більше 

половини громад змогли забезпечити бюджетне фінансування капітальних 

інвестицій лише на рівні до 10% загальної суми видатків своїх бюджетів 

(загальний та спеціальний фонди). Фінансування капітальних видатків у 

розмірах, що перевищували 20% загальних витрат бюджетів могли собі 

дозволити  менше 15 відсотків громад. 

9. Встановлено, що механізми фінансово-бюджетних відносин в системі 

адміністративно-територіального устрою не забезпечують дотримання 

принципу фінансової децентралізації. Ресурси місцевих бюджетів є одним з 

важливих інвестиційних джерел. Аналіз структури доходів та видатків 
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зведеного, державного і місцевого бюджетів показав, що за період 2000-2019 

років доходи зведеного бюджету зросли в 26,3 разу, державного – в 27,6 разу, 

місцевих – у 30,0 разів. У той же час зростання видатків за ці роки складало 28,4 

разу для зведеного бюджету, 30,2 разу - для державного, 30,7 разу  - для місцевих. 

Частка доходів місцевих бюджетів з трансфертами у зведеному бюджеті за 

період 2000-2019 років складала в середньому 46,3% та переважно зростала, а 

без трансфертів становила лише 25,0%. Ці дані свідчать, що власні доходи 

місцевих бюджетів мали динаміку нижчу від зростання їх видатків.  

10. Розгляд ресурсного потенціалу розвитку територіальних громад 

демонструє низку складових та можливостей щодо використання внутрішніх 

інвестиційних ресурсів громад за напрямами: залучення внутрішніх резервів 

збільшення надходжень до бюджетів розвитку територіальних громад, 

налагодження співпраці з місцевими суб’єктами господарювання на засадах 

публічно-приватного партнерства, дольової участі у реалізації інвестиційних 

проєктів громад, використання механізмів залучення внутрішніх запозичень 

(муніципальних облігацій) тощо, активізації управлінського чинника в 

інвестиційній діяльності. 

11. Попри розширення використання внутрішніх фінансово-інвестиційних 

ресурсів територіальні громади отримують усе більші можливості вирішення 

інвестиційних завдань із залученням зовнішніх інвестиційних джерел через: 

отримання коштів міжнародної технічної допомоги та вітчизняних й 

міжнародних урядових й неурядових фінансових організацій, фондів, зокрема – 

державного фонду регіонального розвитку; грантових коштів; банківських 

кредитів; випуск облігацій місцевої позики; налагодження публічно-приватного 

партнерства з суб’єктами господарювання, зареєстрованими за межами громад. 

12. Робота із залучення інвестицій вимагає належного організаційного 

забезпечення та достатньо високого професійно-управлінського рівня владних 

органів територіальних громад. Організаційно-управлінська реорганізація 

системи місцевого самоврядування в Україні має орієнтуватися на модель 
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належного врядування («Good Governance»), яка відповідає концепції нового 

публічного менеджменту «Networked Government», що являє собою особливу 

культуру консенсусу в системі державних (муніципальних) і недержавних 

інституцій, які взаємодіючи між собою у сфері місцевого самоврядування 

досягатимуть взаємовигідних результатів. Імплементація цієї моделі в систему 

місцевого самоврядування України може забезпечити, зокрема,  розв’язання 

складних завдань спільної участі муніципальних структур та інших 

господарюючих суб’єктів у реалізації інвестиційних проектів й стати ще однією 

стадією реалізації реформи публічного управління. Процес реформування 

інституту місцевого самоврядування в Україні вимагає також вирішення завдань 

якісного кадрового забезпечення в системі місцевого самоврядування, підбору 

та розвитку кадрів підвищення рівня мотивації та максимальної реалізації їх 

професійного та творчого потенціалу. 

13. Значні можливості розкривають механізми співробітництва 

територіальних громад при вирішенні питань розроблення та реалізації спільних 

інвестиційних проєктів з економічного та соціально-культурного розвитку. Для 

активізації співробітництва громад в інвестиційній сфері пропонується посилити 

підтримку спільних міжгромадівських інвестиційних проєктів з коштів 

Державного фонду регіонального розвитку, міжнародної технічної допомоги.  

14. Окреслені детермінанти фінансово-інвестиційного забезпечення 

розвитку територіальних громад, знайшовши відображення й застосування у 

роботі центральних органів  влади та органів місцевого самоврядування,  у тому 

числі при розробленні політики регіонального й місцевого розвитку, 

сприятимуть вирішенню завдань територіальної згуртованості та розвитку на 

принципах децентралізації влади. 
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стабілізації регіональної економіки» (Дніпро, 29 серпня 2020 р., форма участі – 

публікація тез );  ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритетні 

шляхи розвитку науки» (м. Київ, 30-31 серпня 2020 р., форма участі – публікація 

тез). 
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Додаток Б 

Законодавча база, прийнята в контексті супроводу реформи місцевого самоврядування 

Характер 
документу Назва Ким і коли прийнято Концептуальні засади, визначені в документі 

Системні 
документи 

Про схвалення Концепції 
реформування місцевого 

самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні 

розпорядження Кабінету 
Міністрів України №333-

р від 1.04.2014 р. 

обґрунтовано мету реформи, чітко визначено 
проблеми, які слід подолати в процесі реалізації 

трансформацій, та шляхи їх вирішення 

Про Стратегію сталого розвитку 
«Україна – 2020» 

Указ Президента України 
№5/2015 від 12.01.2015 р. 

стратегічний документ, яким окреслено засади 
реалізації 62 реформ в Україні та визначено індикатори 

їх введення в дію 

Про засади державної 
регіональної політики 

Закон України №159-VIII 
від 5.02.2015 р. 

спрямований на визначення правових, економічних, 
соціальних, екологічних, гуманітарних та 

організаційних засад державної регіональної політики в 
контексті внутрішньодержавної політики України 

Документи 
організаційного 

характеру 
(визначення засад 
формування ОТГ) 

 

Про добровільне об’єднання 
територіальних громад 

Закон України №157-19 
від 5.02.2015 р. 

визначено особливості та умови формування ОТГ, 
обґрунтовано основні аспекти регулювання 

взаємовідносин, які виникають в процесі добровільного 
об’єднання територіальних громад та добровільного 

приєднання до вже сформованих ОТГ 

Про співробітництво 
територіальних громад 

Закон України №1508-VII 
від 17.06.2014 р. 

визначено організаційно-правові основи 
співробітництва територіальних громад, основні 

принципи, форми і механізми такого співробітництва, 
особливості його стимулювання та фінансування, а 

також контролю 
Про затвердження Методики 

формування спроможних 
територіальних громад 

 

постанова Кабінету 
Міністрів України №214 

від 8.04.2015 р. 

сформовано механізм і визначено умови формування 
спроможних територіальних громад, обґрунтовано 

потребу та окреслено порядок розроблення та 
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схвалення перспективного плану формування територій 
громад 

Продовження додатку Б 

Документи 
фінансового 
характеру 
(визначення 
аспектів 
фінансового 
забезпечення та 
розподілу 
повноважень між 
рівнями 
управління) 

 

Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України 
щодо реформи міжбюджетних 

відносин 

Закон України №79-19 
від 28.12.2014 р. 

визначено особливості перерозподілу доходів бюджетів 
різних рівнів і запровадження нової системи 

міжбюджетного вирівнювання 

Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів 
України щодо податкової 

реформи 

Закон України №71-19 
від 28.12.2014 р. 

обґрунтовано особливості справляння і зарахування 
податків до бюджетів у результаті перерозподілу 

надходжень між бюджетами різних рівнів 

Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України 

щодо особливостей формування 
та виконання бюджетів ОТГ 

 

Закон України №837-VIII 
від 26.11.2015 р. 

визначено межі взаємодії бюджетів адміністративно-
територіальних одиниць різних рівнів, обґрунтовано 
основи формування та виконання місцевих бюджетів 

громад 
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Додаток В 
Законодавчі орієнтири реформи децентралізації та регіональної політики в Україні 

Напрям 
реформи Назва законопроекту Концептуальні засади, визначені законопроектом 

Адміністрати
вно-
територіальн
ий устрій 

Про адміністративно-територіальний устрій 
України 

Передбачено нову трирівневу структуру адміністративно-
територіального устрою України, визначення порядку формування і 
ліквідації таких одиниць, зміни їх меж, віднесення населених пунктів до 
тих чи інших категорій. 

Децентраліза
ція влади та 
реформа 
місцевого 
самоврядуван
ня 

Про внесення змін до Конституції України щодо 
повноважень органів державної влади та органів 
місцевого самоврядування, територіальної 
організації влади, децентралізації 

Визначено основні орієнтири реформи: 1) децентралізація та реформа 
державного управління; 2) реформа регіональної політики. Передбачено: 
1) створення умов для формування дієздатних територіальних громад і 
забезпечення повсюдності місцевого самоврядування; 2) визначення 
способів зниження конфліктності між  органами місцевого 
самоврядування та виконавчої влади через розмежування їх компетенцій 
відповідно до принципу субсидіарності, відмова від делегування 
повноважень районних та обласних рад органам виконавчої влади. 

Про внесення змін до Бюджетного і Податкового 
кодексів України щодо закріплення за місцевими 
бюджетами стабільних джерел доходів і 
розширення дохідної бази місцевих бюджетів, 
забезпечивши при цьому визначення єдиних 
нормативів відрахувань з податку на доходи 
фізичних осіб і податку на прибуток суб’єктів 
приватного сектору економіки за кожним видом 
місцевих бюджетів 

У контексті прийняття цих змін стоїть потреба забезпечити: 1) 
належне ресурсне забезпечення місцевого самоврядування; 2) 
запровадити горизонтальну систему вирівнювання спроможності 
місцевих бюджетів за доходами. 

Про місцеве самоврядування в Україні (нова 
редакція) 

Передбачено 1) забезпечення чіткого правового трактування ролі 
місцевого самоврядування в Україні; 2) надання органам управління 
базового рівня реальних повноважень для наближення до громадянина та 
збільшення ефективності надання публічних послуг; 3) розподілу 
повноважень між органами місцевого самоврядування районного та 
обласного рівня; 4) запровадження прозорих механізмів 
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адміністративного нагляду органів державної влади щодо органі в 
місцевого самоврядування 

Продовження додатку В 

 

Про місцеві органи виконавчої влади 
 Передбачено нормативно-правове обґрунтування створення виконавчих 
органів відповідних рад, які переберуть на себе частину повноважень 
центральних органів виконавчої влади, зокрема щодо контролю за 
діяльністю органів самоврядування. 

Про місцеві референдуми Має забезпечити законодавче врегулювання питання проведення місцевих 
референдумів. 

Про органи самоорганізації населення (нова 
редакція) 

Передбачено унезалежнення процесу утворення органів самоорганізації 
населення від волі органів місцевого самоврядування. 

Про муніципальну варту 

Має забезпечити обґрунтування: 1) правових передумов забезпечення 
охорони правопорядку, дотримання прав і свобод людини в контексті 
децентралізації; 2) надання права органам самоврядування утворювати 
за кошти територіальних громад муніципальну поліцію; 3) встановлення 
механізмів реалізації рішень органів місцевого самоврядування у сфері 
законності, правопорядку та охорони прав і свобод, інтересів 
громадянина. 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо транскордонного та регіонального 
співробітництва місцевих і регіональних органів 
влади 

Передбачено запровадження нормативно-правових стандартів 
створення і діяльності єврорегіонів, формування моделі координації 
державної політики в галузі транскордонного співробітництва. 

Реформуванн
я служби в 
органах 
самоврядуван
ня 

Про службу в органах місцевого самоврядування 
(нова редакція) 

Передбачено прийняття Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування», побудованого на європейських принципах публічної 
служби. 
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Додаток Г 

Нормативи розподілу надходжень від справляння податків до бюджетів різних рівнів 

Перелік платежів Бюджет 
міста Києва 

Обласні 
бюджети 

Бюджети міст 
обласного 
значення 

Бюджети 
ОТГ 

Районні 
бюджети 

Бюджети  
міст районного 

значення 

Селищні та 
сільські 

бюджети 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 
Загальнодержавні податки 

Податок і збір на доходи фізичних осіб 40% 15% 60% 60% 60% - - 

Податок на прибуток (крім податку на 
прибуток підприємств державної та 
комунальної власності) 

10% 10% - - - - - 

Податок на прибуток підприємств і 
фінансових установ комунальної власності 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів у частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного 
користування 

50% 50% - - - - - 

Рентна плата за спеціальне використання 
лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів у 
частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування) 

100% - 100% 100% - 100% 100% 

Рентна плата за спеціальне використання 
води (крім рентної плати за спеціальне 
використання води водних об’єктів 
місцевого значення) 

50% 50% - - - - - 

Рентна плата за спеціальне використання 
води водних об’єктів місцевого значення 100% - 100% 100% - 100% 100% 
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Продовження додатку Г 
Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин 
загальнодержавного значення 

25% 25% - - - - - 

Рентна плата за користування надрами для 
видобування корисних копалин місцевого 
значення 

100% - 100% 100% - 100% 100% 

Плата за використання інших природних 
ресурсів 100% 100% - - - - - 

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 

100% - 100% 100% - 100% 100% 

Частина акцизного податку з виробленого в 
Україні та ввезеного на митну територію 
України пального 

13,44% - 13,44% 13,44% - 13,44% 13,44% 

Місцеві податки і збори 

Податок на 
майно 

податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки 100% - 100% 100% - 100% 100% 

плата за землю 100% - 100% 100% - 100% 100% 

транспортний податок 100% - 100% 100% - 100% 100% 

Єдиний податок 100% - 100% 100% - 100% 100% 

Збір за місця для паркування транспортних 
засобів 100% - 100% 100% - 100% 100% 

Туристичний збір 100% - 100% 100% - 100% 100% 
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

Екологічний податок 80% 55% 25% 25% - 25% 25% 
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Додаток Д 
Динаміка власних доходів ОТГ Львівської області, 2016-2018 рр. 

ОТГ 
 

Власні доходи, тис. грн 
Темп 

приросту, 
2018/2017 

рр., % 

Питома вага 
власних доходів у 

складі доходів 
(ураховуючи 
міжбюджетні 

трансферти), % 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Обсяг доходів 
на одну особу, 

грн 
Рейтинг 

ОТГ 
Обсяг доходів 

на одну 
особу, грн 

Рейтинг 
ОТГ 

Обсяг 
доходів на 
одну особу, 

грн 

Рейтинг 
ОТГ 

Бабинська ОТГ 2564,6 2 3343,9 4 3241,7 12 96,9 41,7 
Бісковицька ОТГ 988,1 8 1476,8 15 1687,7 27 114,3 27,5 
Вільшаницька ОТГ 409,8 14 790,1 19 982,6 32 124,4 13,6 
Воле-Баранецька ОТГ 471,6 12 744,2 20 905,9 33 121,7 17,0 
Гніздичівська ОТГ 1147,2 7 1959,4 12 2416,0 17 123,3 39,2 
Грабовецька ОТГ 965,1 9 1733,4 13 2026,6 20 116,9 35,9 
Дублянська ОТГ 1225,0 6 2015,2 11 2065,8 19 102,5 34,5 
Заболотцівська ОТГ 1328,3 5 2111,0 10 3056,0 13 144,8 38,8 
Луківська ОТГ 463,8 13 735,9 21 881,5 35 119,8 16,0 
Міженецька ОТГ 570,4 11 1120,7 17 1176,5 29 105,0 22,7 
Новокалинівська ОТГ 2195,6 3 2865,9 6 3388,2 11 118,2 51,4 
Новоміська ОТГ 380,0 15 678,4 22 899,3 34 132,6 17,4 
Новострілищанська 
ОТГ 1679,0 4 2271,4 8 2591,5 16 114,1 37,6 

Тростянецька ОТГ 3024,1 1 4052,0 1 4374,5 7 108,0 52,8 
Чукв'янська ОТГ 678,0 10 1026,9 18 1387,0 28 135,1 21,7 
Давидівська ОТГ - - 3978,3 2 5818,7 3 146,3 55,6 
Жовтанецька ОТГ - - 2691,7 7 3598,5 10 133,7 45,3 
Мостиська ОТГ - - 3232,9 5 2711,2 15 83,9 43,4 
Нижанковицька ОТГ - - 1594,9 14 1711,9 25 107,3 24,4 
Судововишнянська ОТГ - - 1408,9 16 1945,0 22 138,0 31,6 
Ходорівська ОТГ - - 2153,2 9 2307,2 18 107,2 37,4 
Шегинівська ОТГ - - 3414,1 3 4144,7 9 121,4 46,8 
Великолюбінська ОТГ - - - - 1976,6 21 - 31,1 
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Великомостівська ОТГ - - - - 2807,0 14 - 41,1 
Продовження додатку Д 

Волицька ОТГ - - - - 5403,5 4 - 49,9 
Воютицька ОТГ - - - - 1143,0 30 - 19,4 
Кам'янка-Бузька ОТГ - - - - 4776,2 6 - 58,6 
Магерівська ОТГ - - - - 1127,1 31 - 20,5 
Мурованська ОТГ - - - - 5033,9 5 - 58,1 
Підберізцівська ОТГ - - - - 4176,7 8 - 48,7 
Розвадівська ОТГ - - - - 1860,9 23 - 29,8 
Рудківська ОТГ - - - - 1761,4 24 - 25,4 
Славська ОТГ - - - - 12026,5 1 - 73,2 
Солонківська ОТГ - - - - 8379,3 2 - 70,6 
Щирецька ОТГ - - - - 1701,9 26 - 26,2 
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Додаток Е 

Проекти Програми підтримки співробітництва територіальних громад у Львівській області 
Назва проекту Партнери Загальний 

бюджет, в. т. 
ч.  

Обласний 
бюджет 

Місцеві 
бюджети 

Інші 
джерела 

Опис, мета та 
результати реалізації 
проекту Сума, % сума % сума % 

1. Впровадження системи роздільного 
збору твердих побутових відходів. 
Ініціатор:Бориславська міська рада 

Східницька 
сел.рада 
2 сільські ради 

1,446 0.731 50 0,685 47 0,03 0,03 Придбання 253 
контейнерів для 
сортування сміття 

2.Створення інсультного центру на базі 
КНП «Стрийська центральна районна  
лікарня». Ініціатор: Стрийська  міська 
рада 

Дашавська 
селищна рада, 18 
сільських рад 

2,2       Придбання медичного 
обладнання для 
лікування серцево-
судинних захворювань 
500 пацієнтів в рік 

3.Капітальний ремонт будівлі Народного 
дому на вул.. Центральній, у с.Солонка 
Пустомитівського району. Ініціатор: 
Солонківська сільська рада 

2 сільські ради 3,6       Завершення ремонту 
будівлі народного 
дому для проведення 
культурно-мистецьких 
заходів 

4.Відкриття сучасного центру 
адміністративних послуг в м. Кам’янка-
Бузька. Ініціатор: Кам’янка-Бузька ОТГ 

1 сільська рада 2,5       Реконструкція будівлі 
для створення ЦНАП і 
надання 
адміністративних 
послуг мешканцям 
ОТГ та села 
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5.Придбання обладнання для сільської 
лікарської амбулаторії загальної 
практики-сімейної медицини с. Гійче. 
Ініціатор: Гійченська сільська рада 

Рава-Руська 
міська рада, 4 
свльських рад 

0,208       Діагностичне 
обладнання 

Продовження додатку Е 
6.Проєкт «Врятуй життя». Ініціатор: 
Дрогобицька міська рада 

Бориславська 
міська рада 

1,0 0,5 50
% 

0,5 50%   Придбання апаратів 
ШВЛ та іншого 
медобладнання для 
Дрогобицької рай 
лікарні 

7.Якісні та доступні адмінпослуги на 
території Глинянської громади. Ініціатор: 
Глинянська міська рада 

3 сільські ради, 
ФГ «Улар» 

0,428        

8.Придбання спецтехніки (автовишки) 
для забезпечення належного рівня 
благоустрою населених пунктів 
територіальних громад. Ініціатор: 
Мостиська міська рада 

Судововишнянсь
ка міська рада,02 
сільські ради 

1,3       Придбання автовишки 
для ремонту фасадів, 
високих 
споруд,обрізування 
дерев. 

9.Проєкт «Безпека Самбірщини». 
Ініціатор6 Рудківська міська рада 

1 сільська рада 1,4       Стоврення системи 
відео нагляду та 
відеореєстрації і 
фіксації 
правопорушень 
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