
2019 р., № 1 (34) том 1

124

© Дирів А. Б., 2019

УДК 35.074

А. Б. Дирів
аспірант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту

Національної академії державного управління при Президентові України

ВПРОВАДЖЕННЯ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ  
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У статті обґрунтовується, що впровадження реформи децентралізації здійснюється 
для забезпечення сталого місцевого розвитку. Вказується, що реформа децентра-
лізації сприятиме соціально-економічному розвитку регіонів. Визначено, що ступінь 
покращення економічного розвитку регіонів залежить передусім від ефективної полі-
тики врегулювання міжбюджетних відносин – поступового переходу від бюджетного 
забезпечення територіальних громад до бюджетного регулювання. Важливе значення в 
цьому процесі мають створення умов для розвитку економіки, створення робочих місць 
та умов для розвитку підприємництва.
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Постановка проблеми. Впрова-
дження реформи децентралізації має під-
вищити рівень соціально-економічного 
розвитку регіонів. Регіони, які успішно 
впроваджують цю реформу, мають стати 
більш конкурентоздатними. Успішне 
запровадження цієї системної реформи 
є тією метою, досягнення якої не лише 
кардинально змінить підходи до управ-
ління територіями, а і є важливою переду-
мовою реалізації інших системних реформ 
в Україні. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Питання реформування місцевого 
управління розглядалися в працях Ю. Глу-
щенко [1], О. Гончаренко [2], О. Ольшан-
ської [3], О. Шевченко [4], які звертали 
увагу на необхідності узгодження стра-
тегічних пріоритетів місцевого розвитку 
з євроінтеграційними процесами. 

З огляду на вищезазначене, передусім 
є необхідність у проведенні дослідження 
реформи децентралізації та її впрова-
дження для забезпечення сталого місце-
вого розвитку.

Мета статті – проаналізувавши загаль-
нотеоретичні та галузеві напрацювання 
науковців у публічному управлінні Укра-
їни, з’ясувати особливості впровадження 
процесу децентралізації на території Укра-
їни, виявити існуючі проблеми та запропо-

нувати заходи щодо вдосконалення сис-
теми публічного управління.

Виклад основного матеріалу. 
Реформа територіальної організації влади 
передбачає зміцнення фінансових засад 
і компетенції місцевого самоврядування, 
запровадження дієвих механізмів сти-
мулювання економічної активності, роз-
робку ефективних стратегій регіонального 
та місцевого розвитку з метою досягнення 
головної цілі – підвищення якості життя 
населення і забезпечення його високим 
рівнем соціальних та адміністративних 
послуг незалежно від місця проживання 
[5]. Реформа охопила різні сфери: освіта, 
охорона здоров’я, містобудування, дер-
жавна реєстрація, надання адміністра-
тивних послуг, соціальна сфера, сфера 
земельних відносин та ін. 

Основою даної реформи стала фінан-
сова децентралізація, яка передбачає 
процес розподілу функцій, повноважень, 
фінансових ресурсів і відповідальності між 
центральним та місцевими рівнями управ-
ління, в результаті чого відбувається не 
тільки підвищення ефективності управ-
ління бюджетними коштами на місцях, а 
й зменшення впливу центру на розвиток 
регіонів і регіональної економіки. Загалом, 
фінансова децентралізація покликана 
«зміцнити спроможність територіальних 
громад та підвищити рівень соціально-е-
кономічного розвитку регіонів» [6]. 
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Бюджетно-фінансова децентралізація 
виконує функцію не лише перерозпо-
ділу коштів від бюджету одного рівня до 
іншого, а й виконує функцію регулюю-
чого механізму, який повинен впливати 
на регіональний розвиток, формувати 
фінансову самодостатність територіаль-
них громад, оптимізувати процеси пере-
розподілу бюджетних ресурсів між терито-
ріями, активізувати місцевий економічний 
розвиток, забезпечувати населення тери-
торіальних громад суспільними послугами 
на законодавчо визначеному рівні, вирі-
шувати соціальні проблеми [7]. У цілому 
в країні ці процеси відбуваються успішно. 
У процесі реалізації реформи децентралі-
зації проведено значну роботу щодо поси-
лення інституційної спроможності регіо-
нів, формування і запровадження нових 
механізмів стимулювання регіонального 
та місцевого розвитку, бюджетної децен-
тралізації, формування спроможних тери-
торіальних громад [8].

Добровільне об’єднання територіаль-
них громад сіл, селищ, міст здійснюється 
з дотриманням таких умов:

1) у складі об’єднаної територіальної
громади не може існувати іншої терито-
ріальної громади, яка має свій представ-
ницький орган місцевого самоврядування;

2) територія об’єднаної територіальної
громади має бути нерозривною;

3) під час прийняття рішень щодо
добровільного об’єднання територіальних 
громад беруться до уваги історичні, при-
родні, етнічні, культурні та інші чинники, 
що впливають на соціально-економічний 
розвиток об’єднаної територіальної гро-
мади [9].

Під час проведення адміністративно-те-
риторіальної реформи у Франції основним 
критерієм для визначення адміністратив-
ного центру була можливість за світловий 
день доїхати конем із центру до будь-якої 
крайньої точки нового адміністратив-
но-територіального утворення і поверну-
тися назад. Так було наприкінці ХІХ ст., а 
у ХХІ ст. у людей з’явилося значно більше 
можливостей у сфері транспорту і комуні-
кації, і тому сьогодні можна забезпечити 
ефективне управління значно більшою 
територією, ніж це було100 чи 150 років 
тому [10].

Процес об’єднання територіальних гро-
мад містить цілий ряд процедурних момен-
тів. Вирішенням усіх організаційних питань, 
пов’язаних із процесом об’єднання тери-
торіальних громад, зокрема проведенням 
громадських обговорень, веденням доку-
ментації, мають займатися сільські, селищні 
та міські голови. Після того, як відбулися 
громадські обговорення, і жителі громади 
дали згоду на об’єднання, із представників 
різних територіальних громад створюється 
спільна робоча група, яка готує проекти 
рішень, необхідні для завершення процесу 
об’єднання. Підготовлені спільною робо-
чою групою проекти рішень ще раз мають 
пройти громадські обговорення і отримати 
схвалення на сесіях місцевих рад.

Важливим моментом є вибір адміністра-
тивного центру громади. Адміністративним 
центром об’єднаної територіальної гро-
мади визначається населений пункт, який 
має розвинуту інфраструктуру і, як пра-
вило, розташований найближче до її гео-
графічного центру. Такий підхід є досить 
раціональним, оскільки дає змогу забез-
печувати оперативність у процесі управ-
ління відповідною територією.

Наступним кроком має бути їх пере-
вірка на відповідність Конституції і зако-
нам України обласною державною адміні-
страцією. У разі отримання позитивного 
висновку від ОДА місцеві ради ухвалю-
ють остаточне рішення про добровільне 
об’єднання територіальних громад. Після 
завершення цього процесу обласна дер-
жавна адміністрація звертається до ЦВК 
і просить її призначити перші вибори 
голови та депутатів об’єднаної територі-
альної громади (далі – ОТГ) [11].

Територіальна громада виконує важ-
ливі суспільні функції (політичну, еконо-
мічну, соціальну, контрольну, фінансо-
во-бюджетну, матеріальну), забезпечує 
реалізацію основних соціально-економіч-
них прав громадян, є інструментом залу-
чення їх до управління.

Принципами створення об’єднаних 
територіальних громад є:

1) принцип добровільності об’єднання;
2) розширення мотиваційного ряду для

об’єднання:
– законодавче закріплення принципу

повсюдності юрисдикції ОТГ;
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– податкові преференції (акциз) лише
для спроможних громад;

– закріплення за містами статусу спро-
можних; 

– спрощення процедури об’єднання
та приєднання;

– не стимулювання утворення дрібних
та фінансово неспроможних громад;

3) затвердження фінальних версій пер-
спективних планів громад.

У ході процесу об’єднання територіаль-
них громад необхідно буде вирішити такі 
завдання:

– злиття районів, територія яких повні-
стю покривається ОТГ;

– оптимізація повноважень, структури
органів управління, територія яких повні-
стю покривається декількома ОТГ;

– до чергових виборів необхідно запро-
вадити новий адміністративно-територі-
альний устрій на рівні громад і районів.

Реалізація вищеназваних завдань 
забезпечить втілення Концепції реформу-
вання місцевого самоврядування і тери-
торіальної організації влади в Україні 
та впровадження в Україні нової моделі 
багаторівневого врядування.

Основними цілями економічного роз-
витку є кількісне зростання населення 
і багатства, виникнення якісно нових това-
рів, цінностей явищ і процесів. У класич-
ному розумінні економічний розвиток озна-
чає перехід від однієї економіки до іншої, 
коли в новому періоді не тільки вироб-
ництво тих товарів і послуг, які вже були 
вироблені, збільшується, а й виробництво 
нових товарів і послуг з використанням 
нових технологій у порівнянні з минулим. 
Тому домінуючим напрямом планування 
є орієнтування насамперед на планування 
місцевого економічного розвитку.

Є два такі елементи місцевої реально-
сті: природне середовище та місцева гро-
мада. Рівновага розвитку і стан цих трьох 
сфер – економічних, соціальних і природ-
них, без домінування жодної з них, є фак-
тично сталим розвитком.

Концепція сталого розвитку (англій-
ський еквівалент «сталого розвитку», що 
буквально означає «підтримуваний розви-
ток») перекладається українською мовою 
по-різному – «стабільний», «постійний», 
«встановлений», «збалансований» роз-

виток, але найчастіше використовують 
слово «стійкий». Ця концепція визначає 
правильну перспективу бачення розвитку 
(не тільки локальної, але насамперед гло-
бальної) як динамічного балансу, своєрід-
ного гомеостазу між економічними, соці-
альними, екологічними та просторовими 
компонентами розвитку.

Суть поняття полягає у збереженні 
динамічної рівноваги трьох сфер – еколо-
гічної, економічної та соціальної. Сталий 
розвиток є сучасною, широко поширеною 
концепцією взаємодії суспільства і при-
роди, якою нині керують передові країни 
світу. Сталий розвиток – це примирення 
між економічним та соціальним розвитком 
суспільства та збереженням навколиш-
нього середовища. В основі сталого роз-
витку лежить паритет відносин у тріаді: 
людина – економіка – природа. 

Сталий розвиток – це економічно, соці-
ально та екологічно обґрунтований розви-
ток певних територій, міських і сільських 
поселень (населених пунктів), спрямо-
ваних на узгоджене формування і функ-
ціонування своєї економічної, соціальної 
та екологічної складових ресурсів – тру-
дових, виробничих, науково-технічних, 
інформаційних тощо).

Термін «сталий розвиток» офіційно був 
прийнятий на Всесвітній конференції ООН 
з навколишнього середовища та розвитку, 
що проходила в Ріо-де-Жанейро. Це стало 
результатом багатобічної наукової, аналі-
тичної та політичної роботи.

Складники розвитку міст і регіонів 
зафіксовано в Ольборзькій Хартії міст 
Європи, схваленій Конференцією, яка 
відбулася в Данії 27 травня 1994 року. 
Оскільки ці міста та регіони відрізняються 
один від одного, вони повинні розуміти 
«свій власний шлях розвитку, використо-
вуючи переваги та потенціал як основу 
для місцевих планів». Сталість – «... це 
не тільки бачення і застигла держава, а 
це творчий місцевий процес, спрямований 
на пошук балансу, який поширюється на 
всі сфери прийняття рішень на місцевому 
рівні <...> Цей процес забезпечує місцеві 
органи влади постійним зворотним зв’яз-
ком, який показує, які заходи призводять 
до збалансованого розвитку міст і які, 
навпаки, заважають цьому» [12].
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Стійкість розвитку також згадується 
в дев’ятому принципі ефективного управ-
ління Стратегії інновацій та належного 
врядування на місцевому рівні, рекомендо-
ваної для здійснення на 15-й сесії Конфе-
ренції європейських міністрів, відповідаль-
них за місцеве та регіональне управління.

Економіка майже завжди є найважли-
вішою, ключовою опорою всіх стратегіч-
них рішень, але місцевий розвиток – це 
більше, ніж місцевий економічний розви-
ток [13, с. 15–16]. 

Місцевий розвиток – це процес пев-
них змін у місцевій системі територіальної 
громади, що призводить до покращення 
якості життя в даний час і в майбутньому, 
пріоритет інтересів громади, бізнес-спіль-
ноти та місцевих органів влади для збіль-
шення добробуту кожного члена спіль-
ноти та загального населення.

Тому коли йдеться про планування ста-
лого розвитку в суспільстві в кращому 
вигляді, насамперед слід розуміти, що це 
питання планування місцевого економіч-
ного розвитку з акцентом на три склад-
ники: соціальне благополуччя, рівний 
доступ для всіх мешканців до державних 
послуг, охорони здоров’я, екологічної 
чистоти, екологічної безпеки та безпеки.

У сучасному світі здійснюються дослі-
дження процесів децентралізації за мето-
диками Світового Банку та різних між-
народних організацій, зокрема: «Індекс 
децентралізації» (Decentralization Index) 
[14], «Індекс спроможності регіональних 
властей» (Regional Authority Index) [15]; 
«Індикатори демократизації і «гарного 
управління» (Indicators of Democratization 
and Good Governance) [16].

Протягом останніх 50 років у розвине-
них країнах світу відбулися значні зміни 
в практиці планування розвитку місцевих 
громад, зокрема:

1. Змінилися рівні відповідальності
органів влади щодо здійснення плану-
вання територіального розвитку. Терито-
ріальні громади взяли на себе практично 
всю відповідальність за місцеву ситуа-
цію, за якість роботи, навчання, дозвілля 
та життя в громаді.

2. Змінено методологію здійснення про-
цесу управління місцевим розвитком. Усі 
заходи спільноти підпорядковуються стра-

тегії, яку створює та впроваджує громада, 
і яка реалізується через постійну плано-
вану проектну діяльність.

3. Відбулася зміна суб’єкта господарю-
вання. Завдяки партнерству та міжмуні-
ципальному співробітництву міста почали 
самостійно розширювати власний вплив 
у регіоні, створюючи місцеві фактори 
конкурентних переваг, формуючи спільні 
проекти для підвищення конкурентоспро-
можності (транспортні коридори, індустрі-
альні парки, державно-приватні партнер-
ства, кластери) тощо).

За таких умов місцева влада повинна 
мати глибоке розуміння особливостей 
динаміки місцевого економічного роз-
витку, володіти необхідними знаннями, 
інформацією, навичками та досвідом для 
забезпечення більшої конкурентоспро-
можності своїх громад у складному світі 
нових реалій [17, с. 3].

Висновки і пропозиції. З огляду 
на вищевикладене слідує, що реформа 
децентралізації сприятиме соціально-е-
кономічному розвитку регіонів. Ступінь 
покращення економічного розвитку регі-
онів залежить передусім від ефектив-
ної політики врегулювання міжбюджет-
них відносин – поступового переходу від 
бюджетного забезпечення територіаль-
них громад до бюджетного регулювання. 
Важливе значення в цьому процесі мають 
створення умов для розвитку економіки, 
створення робочих місць та умов для роз-
витку підприємництва.
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Дырив А. Б. Внедрение реформы децентрализации для обеспечения 
устойчивого местного развития

В статье обосновывается, что внедрение реформы децентрализации осуществляется 
для обеспечения устойчивого местного развития. Указывается, что реформа децентрали-
зации будет способствовать социально-экономическому развитию регионов. Определено, 
что степень улучшения экономического развития регионов зависит, в первую очередь, от 
эффективной политики урегулирования межбюджетных отношений, что подразумевает 
постепенный переход от бюджетного обеспечения территориальных общин к бюджетному 
регулированию. Важное значение в этом процессе имеют создание условий для развития 
экономики, создание рабочих мест и условий для развития предпринимательства.

Ключевые слова: децентрализация, устойчивое местное развитие, территориаль-
ная реформа, объединенные территориальные общины, развитие регионов.

Dyriv A. Implement decentralization reform to ensure sustainable local 
development 

The paper substantiates the concept that introduction of the decentralization reform is 
performed for the purpose of ensuring sustainable local development. It is pointed out 
that the decentralization reform will contribute to the socio-economic development of the 
regions. It has been determined that the degree of improvement of regional economic 
development depends, in the first place, on the effective policy of regulating inter-budget 
relations – a gradual transition from budget provision of territorial communities to budget 
regulation. An important role in this process belongs to creation of conditions for develop-
ment of the economy, creation of jobs and promoting entrepreneurship.

Key words: decentralization, sustainable local development territorial reform, associ-
ated territorial communities, regional development.




