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1. Постановка проблеми. Нові 
українські реалії спонукають до пошуку 
шляхів радикального покращення існуючих 
моделей управлінської діяльності на 
територіях, в адміністративно-територіальних 
утвореннях. Довгоочікувана реформа 
місцевого самоврядування в Україні, яка має 
забезпечити реальні можливості його 
розвитку, стала реальністю. Світовий досвід 
доводить, що динамічний розвиток територій 
та країн у цілому неможливо забезпечити на 
сталому рівні без децентралізації державного 
управління, без спроможного місцевого 
самоврядування [1]. Перед місцевим 
самоврядуванням вже давно постали 
виклики, які не можуть залишатися без 
відповідної реакції. Йдеться про економічно-
фінансову неспроможність переважної 
більшості громад, фактичну відсутність коштів 
у  бюджетах розвитку та інвестицій в 
інфраструктуру, зокрема комунальну. 
Реформування місцевого самоврядування та 
процеси децентралізації влади повинні 
здійснюватися на основі Конституції та 
законів України, положень Європейської хартії 
місцевого самоврядування. Саме тому, 
орієнтуючись на європейські стандарти, 
необхідно, перш за все, швидко вирішити 
проблеми правового й організаційного 
характеру, здійснити правове  забезпечення 
процесу реформування місцевого 
самоврядування. Згідно постанови Кабінету 
міністрів України, Луцьк, як місто обласного 
значення, повинно об’єднатися із прилеглими 
селами в зоні доступності 20 кілометрів. І це 
логічно, адже значна частина мешканців 
приміських сіл працює саме у Луцьку, в 
міських навчальних та позашкільних закладах 
навчаються їхні діти, тут вони лікуються та 
відпочивають.     
 Стратегічними цілями децентралізації є 
створення ефективної системи органів влади, 
високий рівень спроможності регіонів, висока 
якість послуг, а її кінцевою метою є створення 
безпечного та комфортного середовища для 
життя людей в Україні шляхом побудови 
ефективної системи влади.  

2. Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Забезпечення ефективного 
соціально-економічного розвитку 
адміністративно-територіальних утворень 
країни будь-якого рівня, створення умов 
інноваційного розвитку об’єктивно 
обмежується рівнем його забезпечення 

фінансовими ресурсами, основу яких 
складають доходи місцевих бюджетів. Саме 
тому питаннями теоретичного усвідомлення 
можливостей і перспектив бюджетної 
децентралізації знаходяться в колі інтересів 
багатьох науковців. Так, варіанти створення 
самодостатніх територіальних громад 
розглядались у роботах М. Деркач,  
Я. Жовнірчик, Ю. Криворотько та ін., 
опрацювання зарубіжного досвіду 
децентралізації бюджету й можливостей 
усунення проблем удосконалення 
міжбюджетних відносин є в роботах таких 
вчених як С. Боринець, М. Гнатюк, А. Нечай,  
Б. Сайдель, В. Швець, О. Шевченко та інших. 
Вирішення питань удосконалення формування 
місцевих бюджетів запропоновано в наукових 
працях Н. Бойцун, Ю. Ганущака, С. Лекаря, 
І. Луніної, П. Саблука, І. Щербини та інших.   

3. Виклад основного матеріалу  
дослідження. Жителі, об’єднані постійним 
проживанням у межах села, селища, міста, що 
не є самостійною адміністративно-
територіальною одиницею, можуть ініціювати 
утворення органів самоорганізації населення 
або ініціювати започаткування посади 
старости, який входить до складу системи 
органів місцевого самоврядування відповідної 
територіальної громади, що є самостійною 
адміністративно-територіальною одиницею; 
визначення чітких меж кожної 
адміністративно-територіальної одиниці, 
забезпечення повсюдності юрисдикції органів 
місцевого самоврядування на території 
відповідної адміністративно-територіальної 
одиниці, недопущення наявності в межах 
територіальної громади інших 
адміністративно-територіальних одиниць; 
утворення виконавчих органів обласних та 
районних рад [3]. У Концепції також визначено, 
що реформування територіальної організації 
влади передбачає:   

– зміну статусу місцевих 
держадміністрацій з місцевих органів 
виконавчої влади на органи, які здійснюють 
контроль за дотриманням вимог 
законодавства, законністю актів органів 
місцевого самоврядування, а також 
координацію діяльності територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади на 
відповідній території;   

– виконання територіальними 
органами центральних органів виконавчої 
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влади на відповідній території функцій із 
здійснення контролю за дотриманням у 
визначених сферах вимог законодавства, 
надання адміністративних, соціальних та інших 
послуг населенню та юридичним особам;   

– формування мережі 
територіальних органів центральних органів 
виконавчої влади з метою створення 
оптимальних умов для одержання населенням 
та юридичними особами адміністративних та 
соціальних послуг, які надаються такими 
органами; 

–  місцеве самоврядування в 
Україні – це гарантоване державою право та 
реальна здатність територіальної громади – 
жителів села чи добровільного об’єднання в 
сільську громаду жителів кількох сіл, селища, 
міста – самостійно або під відповідальність 
органів та посадових осіб місцевого 
самоврядування вирішувати питання місцевого 
значення у межах Конституції та Законів 
України (ст. 2 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»);  

– місцеве самоврядування – це 
право і реальна здатність органів місцевого 
самоврядування регламентувати значну 
частину публічних справ і управляти нею, 
діючи в межах закону, під свою 
відповідальність і в інтересах місцевого 
населення (ст. 3 Європейської хартії місцевого 
самоврядування) [4].    
 Міжнародна практика свідчить, що 
неможливо посилити здатність територіальних 
громад до самостійних стратегічних дій без 
укрупнення громад. Україна розпочала 
реформування місцевого самоврядування на 
основі децентралізації. Дніпропетровщина 
завжди була визнаним лідером управлінських 
змін, реформ, новацій. І в нинішній реформі 
перші об’єднані територіальні громади були 
створені на Дніпропетровщині [3]. На сьогодні 
їх 16. Багато у чому такі успіхи зумовлені 
хорошим контактом між науковцями та 
практиками, унаслідок чого здійснена належна 
науково-методична підтримка процесів 
реформування. Напрями реформування 
місцевого самоврядування були визначені іще 
в схваленій 22 липня 1998 р. Указом 
Президента України № 822  Концепції 
адміністративної реформи,  однак першим 
нормативним актом, у якому йшлося про 
реформу місцевого самоврядування, була 
Концепція державної регіональної політики, 

затверджена указом Президента України  
25 травня 2001 за № 341/2001 [4]. 
Розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 29 липня 2009 р. № 900-р було схвалено 
підготовлену відповідно до європейських 
стандартів Концепцію реформи місцевого 
самоврядування, але вона необґрунтовано 
була скасована в 2012 р. Кабінет Міністрів 
України своїм розпорядженням від 1 квітня 
2014 р. № 333-р схвалив третю Концепцію 
реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні (далі 
– Концепція) [4].    
 Варто зауважити, що в березні 
Президент України підписав Закон «Про 
добровільне об’єднання територіальних 
громад». Потім постановою Кабінету Міністрів 
була затверджена Методика формування 
спроможних територіальних громад, 
відповідно до якої потенційними 
адміністративними центрами, навколо яких 
мають об’єднатися громади, спочатку 
визначаються міста обласного значення та 
районні центри. Потім — села, селища, міста, 
що історично мали статус районних центрів. 
Відстань від центру і крайнього населеного 
пункту, який входить в об’єднання, не повинна 
перевищувати 25 кілометрів по дорогах із 
твердим покриттям та можливістю доїзду до, 
скажімо, найближчого ФАПу чи пожежної 
служби в межах півгодини. Важливою умовою 
створення нової громади є економічна 
спроможність, тобто можливість для людей 
заробляти на життя в межах географічної 
доступності, а це в першу чергу — наявність 
підприємства чи потужного господарства. У 
разі розташування на вказаній території 
більше одного населеного пункту, який може 
бути визначений потенційним 
адміністративним центром, перевагу віддають 
тому, який має краще розвинену 
інфраструктуру.    

У Волинському Центрі розвитку 
місцевого самоврядування відбувся круглий 
стіл, який був присвячений співпраці 
громадських організацій Волинської області, 
що працюють у сфері децентралізації. Під час 
зустрічі представники громадських організацій 
обговорили концепцію реформи 
децентралізації, останні оновлення 
законодавчої бази та майбутні поправки, 
міжмуніципальне співробітництво, практичні 
аспекти застосування законодавства про 
співпрацю територіальних громад. На круглий 
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стіл завітали не лише учасники громадських 
організацій, а й представники навчальних 
закладів. Дискусія вийшла живою і гарячою, 
адже присутні шукали не лише точки доступу, 
а й озвучили проблеми. Експерти із 
регіонального розвитку Волинського Центру 
розвитку місцевого самоврядування 
зауважили, що потрібно допомогти розвивати 
нові галузі виробництва у новостворених ОТГ, 
наприклад, у великих приміщеннях, які зараз 
не використовуються.  Вказали і на проблеми, 
приміром, брак знання англійської мови та 
спеціалістів для роботи із молоддю, зміну ролі 
бібліотек і будинків культури тощо. Члени 
громадських організацій у підсумку висловили 
загальну думку про те, що громада виграє, 
коли в ОТГ є особистість. Чому жодне 
приміське село не побажало об’єднуватися з 
обласним центром? У принципі, такі вимоги 
Закону «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», де чітко сказано, що 
головне – ініціатива на місцях.  

Місто Луцьк знаходиться у складному 
становищі. Саме зараз вирішується майбутнє 
міста – чи воно буде рости і розвиватись, чи 
зупиниться у своєму розвитку і почнеться 
стагнація. Все залежить від успішності 
реалізації реформи децентралізації. Ця 
реформа дозволяє сусіднім територіальним 
громадам об’єднуватися для вирішення 
спільних проблем та задля створення 
комфортних умов проживання для місцевих 
мешканців. Крім того, сусідні громади мають і 
спільні проблеми, тож об’єднання в одну 
громаду дозволить об’єднати зусилля міста та 
сіл для їх вирішення. Для обласного центру 
таке об’єднання потрібне, щоб місто мало 
перспективу просторового та інвестиційного 
розвитку. Отож, створення об’єднаної 
територіальної громади у складі міста Луцьк та 
сусідніх із ним сіл – це вимога часу, 
підкріплена економічними розрахунками. 
Об’єднання стане поштовхом до соціально-
економічного розвитку міста і прилеглих сіл. 
«Народний контроль» закликає усіх свідомих 
громадян, мешканців міста Луцьк та сусідніх 
сіл до активної участі у всіх заходах, що будуть 
відбуватися в рамках процесів децентралізації, 
як то громадських обговорень чи сесій рад. 
Щодо співпраці у цьому питанні направлене 
звернення і до всіх політичних та громадських 
об’єднань, що хочуть кращого майбутнього для 
своїх громад. Лише спільна та активна позиція 
членів територіальних громад міста та сусідніх 

сіл щодо об’єднання зможе перебороти всі 
перепони на цьому шляху. Попри 
затверджений урядом перспективний план 
об'єднання громад, фактична картина навколо 
Луцька вимальовується трішки інакшою, аніж її 
сформували на початку. Нині є беззаперечне 
бажання Луцька розширити свої межі за 
рахунок приєднання територій сільських рад 
Підгаєць, Прилуцького та Гіркої Полонки.  

Зі сторони вказаних населених пунктів 
такого великого бажання немає, хоча 
розуміння незворотності процесу присутнє. 
Процес окутаний політичними заявами, втім, 
поглиблюватися у них не будемо. Поговоримо 
ліпше про ті економічні чинники, які поєднують 
Луцьк із селами майбутньої територіальної 
громади. Бюджет Луцька за доходами без 
міжбюджетних трансфертів у 2016 році 
перевищив 800 мільйонів гривень, де більше 
половини із них – надходження податку з 
доходів фізичних осіб. Значні суми надходжень 
до міського бюджету складають єдиний 
податок, який платять підприємці, акцизний 
збір, податок на майно. Доходи загального 
фонду бюджету Прилуцького та Гіркої Полонки 
за 2016 рік фактично становили 3,7 млн грн. 
Підгайці мають ще кращі цифри – 12,3 млн грн. 
Для сіл такі цифри оптимістичні. А якби вони 
об'єдналися у громаду, то зі зміною податкової 
бази збільшили би ще низку доходів. 
Наприклад, отримали би 60% податку на 
доходи фізичних осіб. Щоправда, у такому 
випадку довелося би і забезпечувати медичні, 
освітні об'єкти за свій рахунок. Втім, 
підступність цих великих як для сіл бюджетів, 
в певній мірі, полягає у такій статті доходів, як 
акцизний податок. Його сплачують тоді, коли 
продають алкогольні, тютюнові виробів. Та 
передусім – пальне. Збір акцизного податку 
Підгаєць за минулий рік досяг 8,1 млн грн, 
Прилуцького – 2,5 млн грн, а Гіркої Полонки – 
1,3 млн грн. "Водночас, чинний механізм 
зарахування цього податку до місцевих 
бюджетів не є справедливим. Адже, 
наприклад, у Підгайцях заправляються не 
лише підгайчани, а й автотранспортні засоби з 
інших територій, де немає автозаправних 
станцій. А доходи отримують Підгайці. Така 
сама ситуація і у інших селах. Вважаю, що це 
все тимчасово. Доступ до акцизного податку 
мали би мати всі території, які користуються 
нафтою. Тих, хто козиряться гарним бюджетом 
(а у них в складі доходів 70% нафтового 
акцизу) можуть чекати не прості часи", – 
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пояснює експерт. Разом з тим, на території 
прилеглих сіл є великі підприємства, які 
забезпечують гарну податкову базу. Вони 
створюють додану вартість, тобто, головний 
рушій розвитку економіки. Наприклад, на 
території села Струмівка (Підгайцівська 
сільрада) знаходиться підприємство "Модерн-
Експо", ТзОВ "Мінмат Ревербері", ТзОВ "Шинака 
–Україна" та інші. Та формула об'єднання, яку 
пробують втілити зараз, була не від самого 
початку. Відповідно до перспективного плану, 
який затвердив уряд, Луцьк повинен був 
утворити лише за рахунок власних територій 
спроможну територіальну громаду. У тому, що 
це було би так, сумніватися не 
доводиться. Успішне вирішення процесів 
реформування місцевого самоврядування й 
децентралізації влади в Україні значною мірою 
залежить від професіоналізму кадрового 
потенціалу й належного кадрового 
забезпечення органів місцевого 
самоврядування [5]. З цією метою необхідно 
забезпечити умови для підвищення 
кваліфікації службовців місцевого 
самоврядування, у тому числі шляхом 
проходження навчання та тренінгів за 
кордоном для вивчення найкращого 
міжнародного досвіду з питань реформування 
місцевого самоврядування та децентралізації 
влади [1]. Для успішного впровадження 
реформи потрібні люди відповідної 
кваліфікації. Слід  зазначити, що здійснення в 
Україні процесів реформування місцевого 
самоврядування й служби в органах місцевого 
самоврядування ставить принципово нові 
завдання перед персоналом органів місцевого 
самоврядування, вимагає наявності 
компетентних і високопрофесійних кадрів, 
здатних працювати в нових умовах й 
вирішувати надскладні комплексні проблеми. 
На підтримку децентралізації в Україні й 
підвищення кваліфікації фахівців місцевого 
самоврядування ЄС сьогодні готовий виділити 
97 мільйонів євро.      
 4. Висновки. Таким чином, роль 
територіальних громад в економічному житті 
відіграє одну з важливих ролей для Луцького 
регіону. Загалом територіально-
адміністративний устрій — це функція 
держави, і в інших країнах зазвичай ніхто 
нікого не питав: прокинулися люди зранку — і 
вже були в новому устрої. Інша річ, що 
українське суспільство, на нашу думку, визріло 
до того, що все-таки у державних кабінетах не 

все може бути враховано, тому треба включати 
у процеси реформування усі ланки, хоча б ту 
частину суспільства, яка є активною. 
Добровільність полягає в тому, що ми, не 
чекаючи змін до Конституції, не чекаючи, поки 
почне діяти новий адміністративно-
територіальний устрій, можемо об’єднуватись. 
Якщо громади об’єднаються згідно з 
Перспективним планом (на Волині він ще 
формується) і методикою, вони стають 
спроможними. Добровільність полягає також у 
тому, що, по-перше, можна об’єднатись або ні, 
по-друге, можна об’єднатися згідно із законом, 
але не відповідно  до Методики, і тоді, 
очевидно, не буде досягнуто бажаної  
спроможності, переваг і преференцій. Ідея не в 
тому, що як хотіли, так і об’єднались, а в тому, 
щоб допомогти об’єднатися так, аби стати 
сильною спроможною громадою. 
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POLITICS OF THE POLISH GOVERNMENT IN THE FIELD OF EDUCATION IN THE INTERVENTION 
PERIOD 

 
Анотація. У статті проаналізовано роль органів польської влади в галузі освіти у 

міжвоєнний період. Досліджено причини полонізації освітніх закладів регіону та з'ясовано роль 
польської адміністративної влади у цих процесах.  Проаналізовано протидію цій політиці з боку 
українських легально діючих політичних угруповань. Розглянуто консолідаційно-об'єднуючі 
процеси в українському націонал-демократичному таборі.  

Abstract. The article analyzes the role of Polish authorities in education in the interwar 
period. The reasons of polonization of educational institutions of the region are investigated and the 
role of these processes in the Polish administrative authority has been clarified. The opposition to 
this policy from the part of Ukrainian legally active political groups has been analyzed. The 
consolidation-uniting processes in the Ukrainian National-Democratic camp are considered. 


