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PROBLEMS OF LOCAL SELFGOVERNANCE REFORM ON THE EXAMPLE OF THE CITY REGIONAL RIVER 
COUNCIL OF THE RIVNEN DISTRICT 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

В статті досліджено проблеми реформування місцевого самоврядування на Рівненщині на 
прикладі Городоцької сільської ради Рівненського району, визначено регіональні особливості 
проведення процесу об’єднання територіальних громад та визначено основні проблеми процесу 
об’єднання територіальних громад. Серед таких проблем визначено: відсутність інвестицій, 
відсутність кваліфікованих кадрів, нерозвинена інфраструктура в сільській місцевості, наявність 
проблем в кожному населеному пункті сільської Ради. 

 
The article analyzes the problems of reforming local self-government in Rivne region on the 

example of the Gorodotsky village council of Rivne region, identifies the regional peculiarities of the 
process of territorial communities' association and identifies the main problems of the process of 
association of territorial communities. Among these problems are identified: lack of investment, lack 
of qualified personnel, underdeveloped infrastructure in rural areas, availability of problems in each 
village council. 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Ключові слова: проблеми, реформування, місцеве, самоврядування, Рівненщина, об’єднана, 

громада. 

Keywords: problems, reform, local, self-government, Rivne region, united, community. 

 
1. Постановка проблеми. На теперішній 

час Україна знаходиться в процесі трансформації 
системи державного управління та місцевого 
самоврядування. Найбільш важливим напрямом 
реформування місцевого самоврядування є 
проведення процесу об’єднання територіальних 
громад. Цей процес є об’єктивним і необхідним 
для ефективного управління державою та 

відповідає європейським стандартам 
адміністративно-територіального поділу 
територій. Активно цей процес проводиться в 
Рівненській області.  Сучасний стан розвитку 
самоврядування на Рівненщині потребує 
глибокого аналізу для розуміння й осмислення 
процесів становлення та розвитку об’єднаних 
територіальних громад (ОТГ).  
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2. Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Ці вкрай важливі питання стосовно 
нашого поліського регіону почасти розглядалося 
такими дослідниками, як Окорським В.П., 
Суховичем В.М., Цециком Я.П. [1], які глибоко 
проаналізували ресурсний потенціал краю в 
загальноукраїнському контексті та з погляду 
стратегії  розвитку Рівненської області на період 
до 2020 року. Проблемам імплементації світових 
практик місцевим самоврядування при 
об’єднанні територіальних громад присвячена 
колективна монографія Сазонця І.Л., Алейнікової О.В. 
та ін. [2]. Однак сам процес створення ОТГ на час 
написання монографій перебував у стані 
зародження. Тому важливо поглянути на пошуки 
шляхів сільської, містечкової, міської 
децентралізації  очима учасників цих подій, щоб 
зрозуміти причини здобутків та прорахунків, 
виробити стратегію поведінки на майбутнє, адже 
залучення громадян до місцевого 
самоврядування стає каталізатором 
цивілізованості суспільства, рокриває приховані 
можливості індивідуума, який стає активним 
учасником творення нової формації суспільних 
стосунків. 

3. Мета статті. В статті поставлено мету 
проаналізувати практику реформування 
місцевого самоврядування на Рівненщині на 
прикладі Городецької сільської ради та 
визначити основні проблеми у проведенні 
реформи місцевого самоврядування та 
об’єднання територіальних громад. 

4. Виклад основного матеріалу. Наприкінці 
2017 року на Рівненщині було створено 5 
перших ОПГ. Згодом одне з них розпалося, бо 
виявилося нежиттєдайним, штучним. Очевидно, 
організатори поспішали доповісти про початки 
реформування територіальних громад, 
відрапортувати про початок реформування в 
сільській глибинці.  

Минув рік, і вже на кінець 2018 року стало 
можливо підбити перші підсумки. На сайті 
Рівненського Центру розвитку місцевого 
самоврядування розміщено 30 ОТГ. За 
показниками фінансової діяльності за 9 місяців 
2018 року Клеванська ОТГ увійшла в десятку 
найбагатших в Україні, посівши 7 місце серед 
103 громад України [3],  нарешті з’явилася перша 
Малинська об’єднана громада на 
Березнівщині[4], відбулося становлення нових 
громадських формувань на базі райцентрів 
Млинова та Демидівки.  

Можна лише радіти. Реформи пішли. Однак 
насторожує фактор зворотнього процесу. На наш 
погляд, далеко не всі громади  виявилися 
спроможні налагодити господарювання на 
належному рівні, вистояти в умовах жорсткої 
конкуренції, масового відтоку молодих і 
енергійних фахівців за кордон, також виявився 
брак кадрів, здатних очолювати структурі 
підрозділи ОТГ. Цю нішу й намагається 
заповнити  кафедра державного управління, 
документознавства та інформаційної діяльності 
Національного університету водного 
господарства та природокористування, яка 
розпочала підготовку спеціалістів з місцевого 
самоврядування. Проте до остаточного 
реформування ще досить далеко. 

Наприклад, на офіційному сайті 
Рівненської обласної ради у змінах до 
перспективного плану, внесених рішенням 
№ 653 від 06. 09.2017 року, зазначено:  

Внести наступні зміни до перспективного 
плану формування територій громад Рівненської 
області, схваленого рішенням обласної ради від 
12 червня 2015 року № 1468, зі змінами, 
внесеними рішеннями обласної ради від  
11 вересня 2015 року № 1542, від 8 вересня 2016 
року № 263 та від 2 червня 2017 року № 587: 

1) виключити зі складу Соснівської 
об’єднаної територіальної громади Бистрицьку 
сільську раду; 

включити до складу Березнівської 
об’єднаної територіальної громади Бистрицьку 
сільську раду; 

2) вилучити із перспективного плану 
формування територій громад області 
Мирненську об’єднану територіальну громаду; 

виключити із Костопільської об’єднаної 
територіальної громади Мащанську сільську 
раду; 

передбачити у перспективному плані 
Малолюбашанську об’єднану територіальну 
громаду у складі Малолюбашанської, 
Мащанської та Мирненської сільських рад; 

3) вилучити із перспективного плану 
формування територій громад області 
Селищенську об’єднану територіальну громаду; 

передбачити у перспективному плані 
Вирівську об’єднану територіальну громаду у 
складі Вирівської, Кам’яне-Случанської, 
Селищенської та Чудельської сільських рад; 

4) виключити зі складу Гощанської 
об’єднаної територіальної громади Горбаківську 
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сільську раду; 
включити до складу Бабинської об’єднаної 

територіальної громади Горбаківську сільську 
раду; 

5) вилучити із перспективного плану 
формування територій громад області 
Сестрятинську об’єднану територіальну громаду; 

передбачити у перспективному плані 
формування територій громад області Бугаївську 
об’єднану територіальну громаду у складі 
Бугаївської та Сестрятинської сільських рад; 

6) включити до складу Крупецької 
об’єднаної територіальної громади Рідківську, 
Хотинську та Теслугівську сільські ради; 

7) виключити із Городоцької об’єднаної 
територіальної громади Шпанівську сільську 
раду; 

8) виключити із Олександрійської 
об’єднаної територіальної громади 
Великожитинську сільську раду; 

9) передбачити у перспективному плані 
Шпанівську об’єднану територіальну громаду у 
складі Шпанівської та Великожитинської 
сільських рад; 

10) виключити із Зарічненської об’єднаної 
територіальної громади Морочненську, 
Неньковицьку, Сенчицьку та Омитську сільські 
ради; 

11) передбачити у перспективному плані 
Морочненську об’єднану територіальну громаду 
у складі Морочненської, Неньковицької, 

Сенчицької та Омитської сільських рад. 
Звичайно, все пізнається в порівнянні. Так 

станом на 10.09.2018 року на Україні 
нараховувалося 705 ОТГ, з них на Рівненщині – 
28. Для довідки – у сусідів житомирян – 45, 
волинян – 41. Першість впевнено вели дніпряни 
– 60 створених об'єднань. У той же час у резерві 
залишалися ще 126 громад у очікуванні рішення 
ЦВК про призначення перших виборів [5]. 

Цікавим буде також ознайомлення зі 
зверненням асоціації «Об’єднані територіальні 
громади Рівненщини» до Президента України, 
Прем’єр-міністра України, Голови Верховної 
Ради України, у якому вимагається негайно 
втрутитися у ситуацію, що склалася із 
блокуванням виборів в ОТГ, та знайти політичні 
методи впливу на Центральну виборчу комісію. 
Голова Асоціації «Об’єднані територіальні 
громади Рівненщини», голова Бугринської ОТГ 
Сергій Пилипчук закликає розблокувати 
виборчий процес, щоб вибори новостворених 
територіальних громад таки відбулися ще до 
закінцення 2018 року [6]. Бюрократична 
тяганина, нерозторопність чиновників учергово 
стала на заваді об’єднавчому процесу. 

Показовим прикладом сучасних тенденцій 
процесу обєднання територіальних громад є 
створення Городецької ОТГ. На теперешній час 
до складу Городоцької сільської Ради входять 
наступні населенні пункти (табл. 1). 

Таблиця 1 

Склад та характеристика населення Городоцької сільської Ради 

Назва сіл 

Кіль-

кість 

дворів

Кіль-

кість 

насе- 

лення 

в тому числі

дітей до

18 років

інвалі-

дів  ВВ 

війни 

інвалідів

з/з 

багато-

дітних 

сімей 

Учас-

ників 

бойо-

вих 

дій 

пенсіо- 

нерів 

учасни-

ків 

ВВВ 

Городок 925 3461 654 1 93 57 3 766 114

Карпилівка 344 1322 298 - 63 33 2 294 67

Михайлівка 43 69 20 4 1 - 32 5

Понебель 119 394 107 - 19 2 1 74 29

Метків 44 114 39 - 11 1 - 34 7

Рубче 64 133 42 - 9 2 1 42 8

Караєвичі 86 225 56 - 11 2 - 38 24 

Всього 1574 5718 1194 1 202 92 7 1264 263

Не важко зауважити, що «реформування» 

відбувалося не без зовнішнього впливу, адже, 

наприклад, після «розлучення» Шпанівської 

сільської ради із Городоцькою із карти 

Рівненського району зникла Городоцька ОТГ, а 

сама громада повернуло собі статус 
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самодостатньої сільради, причому із найбільшим 

у районі бюджетом, що становить  25166614 гр. 

за 11 місяців 2018 року.  

Безпристрасні цифри свідчать самі по собі. 

При плані надходження грошових коштів за 2018 

рік  сільська рада села Городок повинна зібрати 

22 851 059 грн., Шпанівська – 9 346 000. На 

01.11.2018 було зібрано – Городоцькою 

сільрадою при плані в 21 242 750 грн. – 

25 166 614 грн., що становить 118,5%; 

Шпанівською – план – 8 258 050, фактично 

виконано 9 749 487, що становить 118,1%. Навіть 

без послуг калькулятора неозброєним оком 

видно суттєву різницю – планові надходження 

до районної скарбниці надходження  

Городоцької сільради вдвічі перевищують кошти 

Шпанівської. 

Городоцькій сільраді у цьому плані значно 

повезло. Селище має потужні традиції як 

економічні, так культурно-освітні. Розташоване 

поруч із обласним центром, з яким має 

залізничне, тролейбусне, автобусне сполучення. 

Практично усі вулиці заасфальтовані, освітлені у 

нічний час. Населений пункт газифікований, із 

розгалудженою системою водогонів. 

Організований вивіз сміття. На землях сільради 

розташоване виробниче об'єднання ПАТ 

«Рівнеазот», училище міліції, Городоцький 

виправний центр 131, завод  Будматеріали, 

рибгосп тощо.  

На теритоії сільради три школи – ЗОШ І-ІІІ 

ступеня та ЗОШ І-ІІ ступеня, ЗОШ І ступеня, 

лікарська  амбулаторія  загальної  практики-

сімейної  медицини, швидка допомога, будинок 

культури, фізкультурний стадіон, кілька 

розважальних дитячих майданчиків, у достатній 

кількості продовольчі та господарчі магазини, 3 

кафе, перукарня, майстерня пошиття й ремонту 

одягу. Отож селище все ще очікує  на свого 

заможного нареченого. В Городецький сільській 

Раді існують проблеми, які потребують негайного 

вирішення, причому в кожному населеному 

пункті (табл. 2). 

Таблиця 2 

Нагальні проблеми, що потребують вирішення у Городоцькій сільській Раді 

№ 
з/п 

Назва  

населеного 

пункту 

Нагальні  проблеми 

1. Городок  Будівництво дитячого садка 

2. Карпилівка  Будівництво  стадіону, дитячого садка 

3. Михайлівка  Будівництво дороги з твердим покриттям 

4. Понебель  Відкриття    сільського  ФАПу 

5. Караєвичі  Забезпечення населення  доброякісною  питною  водою 

6. Метків  Забезпечення населення  доброякісною  питною  водою 

7. Рубче  Забезпечення населення  доброякісною  питною  водою 

 

Висновки. Головні проблеми ОТГ 

Рівненщини полягають у низькому рівні власних 

доходів, старінні й зубожінні населення, виїзді 

молоді за кордон і, таким чином, втраті фахівців, 

що обумовлює низьку динаміку місцевих 

податків. Не поставлена на належний рівень 

підготовка кадрів – справа нова, потребує нових 

методик і залучення практики у ближніх сусідів. 

Не сприяє оздоровленню й відсутність 

інвестицій. І в усіх негараздах не варто 

звинувачувати лише місцеву  владу: 

інфраструктура більшості населених пунктів, 

окрім Рівного, перебуває у жалюгідному стані, а 

коли об'єднуються бідні – позбутися злиднів 

неможливо! 
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