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IMPROVEMENT OF THE PROCESS AND EXPLOITATION OF THE ADVANTAGES OF CREATING A UNIONAL 
TERRITORIAL COMMUNITIES (ON THE EXAMPLE OF THE RIVNE REGION) 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

В статті розглянуто загальні засади сучасних процесів в сфері об’єднання територіальних 
громад. Визначено позитивні тенденції цього процесу для системи державного управління 
України. Проведено аналіз динаміки об’єднання громад в Рівненський області. Визначено 
позитивні моменти об’єднання. Виокремлено завдання для подальшої роботи. 

 
The article describes the general principles of modern processes in the field of unification of 

territorial communities. Positive tendencies of this process for the system of public administration of 
Ukraine are identified. The dynamics of community association in the Rivne region is analyzed. 
Positive unification points identified. The tasks for further work are separated. 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Ключові слова: процес, об’єднання, територіальні, громади, тенденції, завдання, Рівненська 

область. 

Keywords: process, associations, territorial, communities, trends, tasks, Rivne region. 

 

Постановка проблеми. Реформування 

місцевого самоврядування передбачає 

створення реальної організаційної та фінансової 

спроможності територіальних громад, що 

вимагає трансформації базового рівня системи 

адміністративно-територіального устрою, 

формування суб'єкта місцевого самоврядування 

– територіальної громади, яка мала б необхідні 

економічні, соціальні, правові, фінансові та інші 

ресурсні можливості.  

Саме на рівні громади можливо 

організувати якісне і прозоре надання більшості 

адміністративних послуг створивши належні 

умови та надавши необхідні повноваження і 

забезпечивши ресурс для їх виконання, 

втіливши принцип "доброго врядування", 

забезпечення комфортних і безпечних умов 

проживання громадян, їх повноцінної участі в 
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процесах управління.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання соціально-економічного розвитку 

території за рахунок активізації процесу 

об’єднання громад досліджувались цілою 

низькою вчених. Пер за все необхідно визначити 

колективну монографію науковців 

Національного університету водного 

господарства та природокористування «Наукові 

основи та імплементація світових практик 

місцевого самоврядування та об’єднання 

територіальних громад». В цьому напрямку 

працювали такі вчені нашої країни як  

Сазонець І.Л. [2], Шульц С.Л. [3], Кресіна І.О. [4], 

Кравченко М.Н. [5], Пігулт Н.Г. [6], Кальницька 

М.А. [7],  Доброва Н.М. [8]. Оскільки процес 

об’єднання територіальних громад знаходиться 

в стадії проведення, на сьогодні вчені не можуть 

навести повномасштабний аналіз ефективності 

цього процесу. Тому є актуальним розглянути 

питання дієвості процесу об’єднання 

територіальних громад на прикладі Рівненської 

області. 

Мета статті. Метою статті є аналіз процесу 

створення об’єднаних територіальних громад в 

Рівненський області та виявити переваги 

функціонування таких регіональних 

управлінських структур.  

Основні результати дослідження. 

Відповідно до Закону України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» в області 

здійснюється реформування місцевого 

самоврядування та формування спроможних 

об’єднаних громад. 

Відповідно до Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» 

облдержадміністрація: 

- готує перспективний план формування 

територій громад області; 

- надає висновки щодо відповідності 

рішень сільських, селищних та міських рад «Про 

схвалення проекту рішення «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» Конституції 

та законам України; 

- звертається до Центральної виборчої 

комісії щодо призначення перших місцевих 

виборів у громадах. 

Відповідно до закону та постанови 

Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 «214 

«Про затвердження Методики формування 

спроможних територіальних громад» спільним 

розпорядженням голови Рівненської 

облдержадміністрації та голови обласної ради 

від 15.04.2015 № 181/100 (зі змінами від 

10.08.2018 № 528/113), створена та діє 

регіональна робоча група з підготовки 

перспективного плану формування територій 

громад. Відповідні робочі групи створені та діють 

у всіх районах області. 

Регіональною робочою групою розроблено 

перспективний план територій громад, яким 

передбачено утворення 66-ти об’єднаних 

територіальних громад (схвалений рішенням 

обласної ради від 12.06.2015 № 1468 (зі змінами 

від 06.09.2017№ 653). Перспективним планом 

покрито 100 відсотків території регіону.  

Станом на кінець 2018 року в області на 

засадах добровільності сформовано  

34 об’єднаних територіальних громади, що 

становить 53 відсотків ОТГ, передбачених 

перспективним планом. 

Об’єднані територіальні громади області 

об’єднали 119 сільських, селищних та міських 

рад або 33 відсотка загальної чисельності 

місцевих рад на початок об’єднання (станом на 

01.01.2015 в області діяло 365 сільських, 

селищних та міських рад). 

В ОТГ проживає 275,1 тис. осіб населення 

або 23,7 відсотків загальної чисельності 

населення області (станом на 01.01.2018 

чисельність наявного населення області 

становила 1160,6 тис. осіб). 

Площа ОТГ становить 6119,7 кв. км або 

30,5 відсотків загальної площі території області. 

Процес об’єднання територіальних громад 

у Рівненській області за 2015-2018 роки 

зображений у таблиці. 

Найбільше об’єднання територіальних 

громад відбулася у 2016 році, що становило 13 

ОТГ, в результаті об’єднання 54 територіальних 

громад. Найменше об’єднання територіальних 

громад відбулася у 2015 році, що становило 5 

ОТГ, в результаті об’єднання 13 територіальних 

громад (рис. 1). 
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Таблиця  

Процес об’єднання територіальних громад в Рівненській області 

Показник 2015 2016 2017 2018 
Разом 2015 - 

2018 

Кількість ОТГ 5 13 7 9 34

Кількість громад 13 54 26 20 113

Площа, км2 972 2312 1412 1151 5847 

Населення, тис. чол. 26,3 93,5 51,7 93,9 265,4

 

 

Рис. 1.  Динаміка об’єднання територіальних громад Рівненської області за 2015-2018 роки 

 

У 31 громаді проведено перші місцеві 

вибори: у 2015 році – у п’яти, у 2016 році – у 

тринадцяти, у 2017 році – у семи ОТГ, у 2018 році 

– у шести. 

Очікують призначення ЦВК перших 

місцевих виборів Бугаївська об’єднана 

територіальна громада Радивилівського району, 

Степанська ОТГ Сарненського району та 

Малинська ОТГ Березнівського району. 

У минулому році шляхом приєднання 

Заболоттівської сільської ради 

Володимимрецького району до міста обласного 

значення Вараш утворено Вараську міську 

об’єднану територіальну громаду. Завершено 

приєднання Мальованської сільської ради до 

Млинівської ОТГ та Іваннівської сільської ради 

Дубенського району до Привільненської ОТГ.  В 

об’єднаних громадах обрано та працює  

21 староста. 

За підсумками рейтингової оцінки 

областей щодо формування ОТГ серед регіонів 

України, станом на 10 вересня 2018 року 

Рівненщина займає 12 місце. 

На умовах прямих взаємовідносин з 

державним бюджетом здійснювали діяльність  у 

2016 році – 5 ОТГ, у 2017 році 18 ОТГ, у 2018 році 

– 25 ОТГ (рис. 2). 

Прямі взаємовідносини з державним 

бюджетом дають додаткові можливості та 

стимули для розвитку інфраструктури та 

соціальної сфери об’єднання громад. При цьому 

разом із додатковим фінансовим ресурсом 

держава передає ОТГ і додаткові повноваження. 

А це передбачає і зростання відповідальності 

органів виконавчої влади об’єднаних громад за 

виконання делегованих їм повноважень. 
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Рис. 2.  Діяльність ОТГ на умовах прямих взаємовідносин з державним бюджетом у період 2016-2018 рр. 

 

Внаслідок фінансової децентралізації 

власні доходи місцевих бюджетів зростають 

вищими темпами, а з врахуванням відповідних 

трансфертів з державного бюджету загальні 

фінансові бюджетні ресурси ОТГ збільшилися у 

3-5 разів. Зокрема, у 2018 році власні доходи 

місцевих бюджетів ОТГ зросли на 22,8 відсотка і 

становили 481 млн грн. Найбільше зростання у 

Тараканівській ОТГ – у 1,7 рази. 

Всіма громадами виконано завдання із 

наповнення місцевих бюджетів, яке становило 

106,0 відсотка. При цьому, обсяг надходжень до 

бюджетів ОТГ порівняно з відповідним періодом 

2017 року збільшився на 58,3 млн грн. Найбільші 

надходження до бюджетів забезпечено за 

рахунок ПДФО. Частка якого у власних доходах 

становить близько 60 відсотків – 41,6 млн грн. 

єдиного соціального податку – 10,4 млн грн. 

Держава виконала свої зобов’язання щодо 

підтримки громад питаннях створення та 

розвитку інфраструктури. Постановою Кабінету 

Міністрів України «Деякі питання надання 

субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури 

об’єднаних територіальних громад» від  

16 березня 2016 р. № 200 затверджено Порядок 

та умови надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад та розподіл субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад. 

Порядок та умови визначають механізм 

надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних 

громад, передбаченої законом про Державний 

бюджет України на відповідний рік. 

У 2016 році п’ять об’єднаних громад 

(утворених у 2015 році – Бабинська, Бугринська. 

Клесівська, Миляцька та Підлозівська ОТГ) 

одержали 25,3 млн грн.  зазначеної субвенції 

(реалізовано 51 проект). 

На формування інфраструктури ОТГ у 2017 

році виділено субвенцію в сумі 64,3 млн грн. за ці 

кошти реалізовано 129 проектів. 

У 2018 році на розвиток інфраструктури 

для 25 ОТГ Рівненської області виділено  

62,4 млн грн. 

За кошти субвенції реалізовано 100 

проектів. Найбільшу суму коштів зазначеної 

субвенції отримали Миляцька ОТГ – 4,2 млн грн., 

Млинівська – 4,7 млн грн., Малолюбашівська – 

3,9 млн грн. В результаті проведеного  аналізу 

розподілу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури  об’єднаних територіальних 

громад, що вийшли на прямі міжбюджетні 

відносини за 2016-2018 роки (додаток А) було 
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встановлено, що найбільший обсяг коштів 

освоєно Клесівською ОТГ, а саме 16,6 млн грн., 

найменший обсяг освоєних коштів спостерігаємо 

в Клеванській ОТГ, а саме 368,0 тис. грн. (рис. 3).  

Всього за три роки за кошти субвенції 

реалізовано та реалізується 280 інвестиційних 

проектів на суму 150,8 млн грн. Проекти в 

основному спрямовані на капітальний ремонт 

(реконструкцію) закладів охорони здоров’я, 

освіти, культури, ремонт дорожнього покриття та 

реконструкцію (нове будівництво) вуличного 

освітлення, закупівлю спецтехніки. 

Фінансова децентралізація відкриває для 

об’єднаних громад можливості активніше 

користуватися ресурсами Державного фонду 

регіонального розвитку. Які розподіляються на 

конкурсних засадах. 

У 2017 році кошти Державного фонду 

регіонального розвитку чотирьох об’єднаних 

громадах реалізовано проекти на загальну суму 

37,3 млн грн. зокрема: 

- селі Пісків (Пісківська ОТГ) побудовано 

школу із застосуванням сучасного принципу 

«Нового освітнього простору» на 226 учнівських 

місць; 

- у смт Клевань (Клеваська ОТГ) 

впроваджено унікальний проект із 

облаштування місць відпочинку туристів 

популярного туристичного об’єкта «Тунель 

кохання»; 

- у Бугринській ОТГ закуплено лінію з 

виробництва паливних пелет і брикетів; 

- у с. Залав’я Острожецької ОТГ проведено 

реконструкцію дошкільного навчального 

закладу. 

У 2018 році за кошти ДФРР реалізують 

п’ять інвестиційних проектів у чотирьох 

об’єднаних територіальних громадах на суму 

25,6 млн грн. 

 

 
Рис. 3. Аналіз освоєння коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету за 2016-2018 роки 

 

Це реконструкція та будівництво 

дошкільних навчальних закладів у селах Залав’я 

та Борбин Острожецької ОТГ, Клевань 

Клеванської ОТГ, Переброди Миляцької ОТГ та 

реконструкцію спального корпусу будинку-

інтернату в с. Мирогаща Друга Мирогощанської 

ОТГ. 

З 2010 року в області проводиться 

щорічний обласний конкурс проектів розвитку 

територіальних громад. 

За період 2010-2018 роки територіальними 

громадами реалізовано 95 проектів загальною 

вартістю 12,1 млн грн. (у т.ч. спів фінансування з 

обласного бюджету – 4,6 млн грн.). 
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В рамках зазначеного обласного конкурсу 

у 2017 році було реалізовано 9 проектів ОТГ 

загальною вартістю 0,9 млн грн. 

Впроваджено проекти із встановлення 

сонячних колекторів, заміна котлів, 

забезпечення мешканців якісною питною водою, 

відкриття цеху із виготовлення бруківки, 

облаштування дитячих майданчиків та вуличних 

тренажерів. 

На конкурс 2018 року було подано 77 

проектів. За результатами засідання Конкурсної 

ради визначено 19 проектів-переможців на 

впровадження яких з обласного бюджету 

виділено 2,1 млн грн. 

В рамках конкурсу реалізувалося сім 

проектів ОТГ (Острожецькій, Млинівській, 

Клеванській, Радивилівській, Козинській, 

Тараканівській та Деражненській ОТГ) на суму 

678 тис. грн. До таких проектів відносяться: 

встановлення вуличних тренажерів, організація 

системи роздільного збору та вторинної 

переробки сміття, проекти туристичної 

спрямованості та ремонт вуличного освітлення. 

Метою децентралізації є не лише 

наближення послуг до людей, а й значне 

покращення їх якості. В рамках спільного 

проекту німецького товариства міжнародного 

співробітництва (GIZ) «Реформа управління на 

Сході України» та Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий 

розвиток орієнтований на громаду» наприкінці 

2016 року у Миляцькій ОТГ створено один з 

десяти перших в Україні сільських ЦНАПів. До 

речі це єдиний сільський ЦНАП в Рівненській 

області. 

На даний час для об’єднаних 

територіальних громад існує можливість 

залучення коштів міжнародної технічної 

допомоги Європейського Союзу. В рамках 

реалізації першого раунду Програми «U-LEAD з 

Європою» розпочато роботи щодо створення 

(модернізації) Центрів надання адміністративних 

послуг у п’яти об’єднаних громадах 

(Радивилівській, Козинській, Острожецькій, 

Висоцькій, Миляцькій). У другому раунді 

зазначеної Програми попередньо відібрано сім 

територіальних громад (в т.ч. шість ОТГ: 

Клесівська, Клеванська, Смизька, 

Мирогощанська, Деражненська, 

Привільненська) та місто обласного значення 

Дубно. 
Крім того, облдержадміністрацією спільно 

з Рівненським відокремленим підрозділом 

Установи «Центр розвитку місцевого 

самоврядування» проведено інформаційно-

роз’яснювальну та методичну роботу серед 

потенційних учасників третього раунду відбору 

Фази впровадження Програми «U-LEAD з 

Європою» в частині створення Центрів надання 

адміністративних послуг, зокрема, 06.12.2018 

року за участю регіонального координатора 

Програми «U-LEAD з Європою» проведено 

інформаційну сесію. 

Про участь у третьому раунді Фази 

впровадження Програми «U-LEAD з Європою» 

подано 13 заявок від органів місцевого 

самоврядування області, з них 9 ОТГ 

(Шпанівська, Крупецька, Корнинська, 

Дядьковицька, Старосільська, Вараська, 

Малинська, Степанська та Бугринська). 

В рамках проекту Світового банку 

«Підвищення лікування та профілактики хвороб 

системи кровообігу в Рівненській області на 

період до 2020 року» передбачається 

проведення реконструкції 17-ти лікарських 

амбулаторій та ФАПів у 12-ти ОТГ області. 

Загальна вартість проектів – майже 27 млн грн. 

Крім того, у 2017 році об’єднаннями 

громадами проведено капітальні видатки в сумі 

23,3 млн грн. за рахунок власних надходжень. 

Разом з тим, на сьогоднішній день 

першочерговим завданням є не стільки 

кількість, як якість новоутворених ОТГ, тобто їх 

фінансова, ресурсна та кадрова спрямованість 

виконувати як власні, так і делеговані державою 

повноваження. 

Висновки. Органами виконавчої влади 

області приділяється особлива увага 

проведенню інформаційно-роз’яснювальної 

роботи серед населення та органів місцевого 

самоврядування про переваги добровільного 

об’єднання.  

У питаннях реформування місцевого 

самоврядування та децентралізації державного 

управління облдержадміністрація активно 

співпрацює з Центром розвитку місцевого 

самоврядування та Офісом реформ Асоціації міст 

України та іншими причетними установами і 

організаціями. 
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Питання законодавчого забезпечення 

реформи децентралізації державного 

управління, формування об’єднання 

територіальних громад, їх державної фінансової 

підтримки, реалізації ними наданих законом 

повноважень місцевого самоврядування 

розглядалися на засіданнях регіональної 

платформи, семінарах, нарадах та засіданнях 

кругли столів, організованих Центром розвитку 

місцевого самоврядування та Офісом реформ 

Асоціації міст України спільно з 

облдержадміністрацією. 

Райдержадміністрації організовують цю 

роботу у відповідних районах, готують пропозиції 

до перспективного плану, організовують 

відповідні громадські обговорення тощо. 

Голова райдержадміністрації несе 

відповідальність за ситуацію на всій території 

району, включаючи об’єднані громади. Це 

стосується, серед іншого, і контролю за 

виконанням органами місцевого 

самоврядування делегованих їм державних 

повноважень та використання виділених для 

цього державних фінансових ресурсів. 

На сьогодні, процес об’єднання 

територіальних громад відповідно до чинного 

законодавства є добровільним, рішення про 

добровільне об’єднання приймається виключно 

сільськими, селищними та міськими радами. 
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В статті розкрито сутність та виявлено пріоритети та перспективи процесу об’єднання 

територіальних громад. Подано основні завдання активізації процесу децентралізації.  Визначено 
позитивний вплив Установи «Цент розвитку місцевого самоврядування на процеси об’єднання 
територіальних громад. Запропоновано матрицю результатів децентралізації в Україні. 

 
The article describes the essence and identifies the priorities and perspectives of the process of 

integration of territorial communities. The main tasks of activation of the decentralization process are 
presented. The positive influence of the Institution “Center for  Local Self-Government  Development» 
on the processes of unification of territorial communities was identified. The matrix of results of 
decentralization in Ukraine is proposed. 
_______________________________________________________________________________________________ 
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