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Постановка проблеми. Необхідність та 
бажання України вступити до Європейського 
Союзу стимулює керуватися європейськими 
критеріями та стандартами публічного 
управління. До пріоритетів державної політики 
України належить політика децентралізації 
влади та стимулювання регіонального розвитку. 
Саме тому 1 квітня 2014 року розпорядженням 
Кабінету Міністрів було схвалено Концепцію 
реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні [1], 
яка була визнана Радою Європи одним із перших 
кроків щодо проведення реформування 
місцевого самоврядування. Саме тому в Україні 
впродовж 2014-2016 рр. інтенсивно 
здійснювалася нормотворча діяльність щодо 
модернізації системи державного управління, 
зокрема децентралізації влади.  

Сучасний етап децентралізації та 
розширення повноважень місцевої влади 
розпочався ще в 2014 році разом із поверненням 
України до конституційних засад 
парламентсько-президентської республіки.  
31 серпня 2015 року більшістю у 265 голосів 
народних депутатів в українському парламенті 
було попередньо схвалено законопроект. 
Основними положеннями якого було 
впровадження трирівневої системи 
адміністративно-територіального устрою – 
область, район, громада з повсюдністю 
місцевого самоврядування; передача 3 функцій 
виконавчої влади від місцевих адміністрацій 
виконавчим органам рад відповідного рівня; 
розподіл повноважень між органами місцевого 
самоврядування за принципом субсидіарності і 
наділення саме громад максимально широким 
колом повноважень; чітке забезпечення 
повноважень органів місцевого самоврядування 
необхідними фінансовими ресурсами (у тому 
числі й через їх участь в загальнодержавних 
податках); ліквідація державних адміністрацій та 
створення натомість державних представництв з 
тільки контрольно-наглядовими і 
координаційними, а не виконавчими функціями 
[2]. Відтак, критерії та стандарти публічного 
управління європейської спільноти стають 
дороговказом для представників нашої держави 
на шляху до вступу в ЄС, оскільки одним із 
пріоритетів державної політики України стають 

процеси децентралізації влади та регіонального 
розвитку.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Велика кількість вітчизняних вчених приділяє 
цій проблемі багато уваги. Питання соціально-
економічних перетворень в державі, економічні 
механізми розвитку країни  досліджували такі 
фахівці як О.І. Амоша, Л.І. Безтелесна, О.І. Дацій, 
І.І. Павленко, І.Л. Сазонець, С.Е. Сардак,  
В.І. Саричев, О.М. Ястремська. Достаток 
суспільства та його громадян визначається не 
тільки рівнем розвитку продуктивних сил та 
економічним потенціалом, але й досконалою 
державно-інституційною системою управління 
функціонування регіонів та держави. Ціла 
плеяда фахівців з державного управління 
приділяла увагу вирішенню цього питання. 
Серед таких науковців слід виділити  
О.В. Алейникову, В.І. Бортнікова, І.О. Драгана, 
Я.Ф. Жовнирчика, Є.Г. Карташова, 
Т.А. Крушельницьку, В.І. Малиновського,  
Є.О. Романенка, В.В. Сиченко, Л.Х. Тихончук,  
В.І.  Шарого та ін. 

Мета статті. Метою статті є розкриття 
сутності процесу об’єднання територіальних 
громад, визначення його основних пріоритетів та 
виявлення значення Установи «Центр розвитку 
місцевого самоврядування» як головної 
інституційної організація, яка є стимулятором 
цього процесу в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Указом 
Президента України від 12 січня 2015 року було 
схвалено Стратегії сталого розвитку "Україна – 
2020" в якій визначено політику у сфері 
децентралізації метою якої є «відхід від 
централізованої моделі управління в державі, 
забезпечення спроможності місцевого 
самоврядування та побудова ефективної 
системи територіальної організації влади в 
Україні, реалізація у повній мірі положень 
Європейської хартії місцевого самоврядування» 
[3]. Зазначений документ передбачав також 
проведення реформи децентралізації задля 
створення ефективної, прозорої, відкритої та 
гнучкої структури публічної адміністрації із 
застосуванням новітніх інформаційно-
комунікативних технологій (е-урядування). Крім 
того, реалізація положень Стратегії передбачала 
вироблення та реалізацію цілісної державної 
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політики, спрямованої на суспільний сталий 
розвиток й адекватне реагування на внутрішні 
та зовнішні виклики, виконання новоствореними 
системою державного управління і професійним 
інститутом державної служби окреслених 
завдань.  

З метою реалізації зазначеного на основі 
Меморандуму про узгодження мети діяльності у 
впровадженні реформи місцевого 
самоврядування між Всеукраїнською асоціацією 
органів місцевого самоврядування «Асоціація 
міст України» і Міністерством регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України в кожній області створено 
Офіси з питань впровадження реформ у сфері 
місцевого самоврядування, децентралізації 
повноважень органів виконавчої влади. Останні 
повинні займатись практичною реалізацією 
положень законодавства про добровільне 
об’єднання та створення спроможних ОТГ. 
Процес добровільного об’єднання 
територіальних громад передбачає такі кроки: 
ініціювання ОТГ; підготовка рішень про 
об’єднання; прийняття цього рішення; утворення 
ОТГ.  

Відтак, основними завданнями реформи 
стали зміна адміністративно-територіального 
устрою, а саме укрупнення районів, створення 
громад, об’єднання сіл або селищ. 
Передбачалося створення близько 1,5 тис. 
міських та селищних громад, замість 490 районів 
та 180 міст обласного значення мало бути 120-
150 районів [4]. Процес розпочався і триває 
донині, тому умови його перебігу в Україні 
потребують постійного моніторингу та 
обґрунтування, як на рівні окремих ОТГ, так і на 
регіональному рівні. Статистичні дані процесів 
децентралізації влади та реформування 
місцевого самоврядування відображаються у 
щомісячному моніторингу для Мінрегіону. Звіти 
відображають інформацію в чому лідирують, а у 
чому відстають регіони, як розподіляються і 
використовуються кошти державної підтримки, 
що відбувається в секторі медицини, освіти, 
молодіжної та соціальної політики, 
адміністративних послуг.  

Аналіз статистичних даних підтверджує 
поступове впровадження процесів 
децентралізації на сучасному етапі розвитку 

України. На рівні регіонів і окремих територій 
простежуються як демократичний так і 
адміністративний види децентралізації. 
Демократична децентралізація передбачає 
утворення органів місцевого самоврядування – 
рад відповідного рівня, що представляють 
інтереси мешканців певної території, причому 
між радами різних рівнів відносини субординації 
відсутні. Другий – адміністративний вид 
децентралізації влади полягає в тому, що за 
державою зберігається право охорони та 
забезпечення загальнодержавних інтересів, які 
здійснюються через утворення централізованої 
системи відповідних органів державного 
управління на місцях (місцеві державні 
адміністрації, територіальні підрозділи 
центральних органів виконавчої влади).  

Відповідно до вимог зазначених 
документів формування критеріїв для 
адміністративно-територіальних одиниць різного 
рівня устрою держави здійснюється з 
урахуванням певних вимог, зокрема таких як: 1) 
адміністративно-територіальний устрій 
складається з трьох рівнів: базового, районного 
та регіонального); 2) територія адміністративно-
територіальної одиниці є нерозривною; 3) у 
межах адміністративно-територіальної одиниці 
не може бути інших адміністративно-
територіальних одиниць подібого рівня;  
4) територія адміністративно-територіальної 
одиниці базового 50 рівня визначається з 
урахуванням доступності основних публічних 
послуг, що надаються на території громади (час 
прибуття для надання швидкої медичної 
допомоги в ургентних випадках та пожежної 
допомоги не має перевищувати 30 хвилин тощо).  

Децентралізація є однією з ключових 
реформ в Україні, особливістю якої є здійснення 
суттєвих змін в місцевому самоврядуванні та 
територіальній організації виконавчої влади 
задля підвищення їх ролі і значущості при 
втіленні економічних і структурних реформ в 
суспільстві. Суть її полягає в розширенні 
повноважень, ресурсів та відповідальності 
органів місцевого самоврядування шляхом 
передачі їх з державного рівня на місцевий. 
Вона спрямована на створення безпечного та 
комфортного середовища для життя людей. 
Зважаючи на це, Україна визначила п’ять 
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основних завдань, які здатні сприяти активізації 
даних процесів, а саме:  

– визначити територіальну основу органів 
місцевого самоврядування та виконавчої влади;  

– розмежувати повноваження між 
органами місцевого самоврядування різних 
рівнів;  

– розмежувати повноваження між 
органами місцевого самоврядування та 
виконавчої влади;  

– визначити потребу у кількості ресурсів 
на кожному рівні;  

– зробити органи місцевого 
самоврядування підзвітними перед виборцями і 
державою [7].  

Їх реалізація потребує законодавчого, 
організаційного, суспільного забезпечення. Саме 
через правову неврегулюванність питань 
розподілу коштів всередині об’єднаної 
територіальної громади (ОТГ), передачу 
повноважень без їх фінансової підтримки, 
недостатність механізмів для здійснення 
адміністративно-територіальної реформи, 
відсутність кваліфікованих кадрів, зростання 
навантаження на працівників, нерозвиненість 
інфраструктури, говорити наразі про успішний 
розвиток та ефективність регіональної політики, 
спрямованої на забезпечення рівномірного 
місцевого і регіонального розвитку неможливо.  

Внаслідок цього не високими є темпи 
створення територіальних громад, спроможних 
нести відповідальність за розвиток територій, 
створення умов для підвищення рівня і якості 
життя населення, бути самодостатніми. 

Важливим інституційним заходом, який 
сприяв інтенсифікації процесу об’єднання 
територіальних громад було створення Установи 
"Центр розвитку місцевого самоврядування". 
Установа створена 13 жовтня 2016 року за 
підтримки Програми «U-LEAD з Європою», що 
фінансується Європейським Союзом і його 
державами-членами Данією, Естонією, 
Німеччиною, Польщею і Швецією та надає 
підтримку українському уряду в здійсненні 
важливої реформи децентралізації. Мета 
діяльності Установи – сприяння зміцненню 
спроможності громад на центральному, 
регіональному та місцевому рівнях для 
реалізації Мінрегіоном України ефективної 

регіональної політики та реформи 
децентралізації, а також покращення надання 
адміністративних послуг мешканцям[8]. 

Для досягнення цих цілей у всіх обласних 
центрах України створені та діють на постійній 
основі 24 відокремлені підрозділи. Вони надають 
широкий спектр послуг органам місцевого 
самоврядування, передусім ОТГ, органам 
виконавчої влади на місцях, організаціям 
громадянського суспільства у ключових сферах 
реформування місцевого самоврядування - 
місцевих фінансів, регіонального та 
просторового розвитку, проектного 
менеджменту, муніципальних послуг, 
стратегічного планування та інвестиційної 
діяльності. Установа координує діяльність її 
підрозділів, які виконують інформаційний, 
юридично-консультаційний, організаційний, 
методичний і розвитковий супровід громад, а 
також сприяє проведенню підрозділами 
різноманітних навчальних, просвітницьких, 
експертних регіональних заходів[6]. 

Міжнародна технічна допомога може бути 
найбільш ефективною за умови чіткої 
координації дій Міністерства регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України, з одного боку, та усіх 
донорських агенцій, посольств і міжнародних 
організацій, які фінансують та впроваджують 
масштабні програми і проекти з децентралізації, 
з іншого боку. 

Протягом грудня 2016 – квітня 2017 року 
Міністерством та усією донорською спільнотою 
було докладено значних зусиль для створення 
Mатриці результатів впровадження 
децентралізації в Україні. Цей інструмент 
дозволяє Уряду та міжнародним партнерам 
спільно проводити моніторинг та оцінку прогресу 
впровадження реформи, а також ефективно 
координувати роботу міжнародних проектів і 
програм. 

У кінці 2018 року Міністерством 
розроблено і запроваджено Матрицю 
результатів впровадження децентралізації в 
Україні в автоматичному режимі, що містить 
оновлену інформацію про прогрес впровадження 
реформи. 

З метою оцінки впровадження реформи 
згідно ключових показників, зазначених у 
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Матриці результатів, і забезпечення 
координаційної платформи, де Міністерство та 
донорські агенції, посольства і міжнародні 
організації можуть обговорювати і узгоджувати 
свою участь у впровадженні реформи, 
створюється Рада донорів з питань 
децентралізації в Україні. Рада донорів у своїй 

роботі спирається на механізм Робочих груп, 
сформованих навколо ключових напрямків 
реформи. Організаційна підтримка Ради донорів 
та Робочих груп надається Секретаріатом Ради 
донорів. Основний зміст розробленої матриці 
представлено на рисунку [5]. 

 

Загальні результати роботи по компонентам 

Перерозподіл повноважень 
● Визначено статус і правову основу органів місцевого самоврядування 
● Реорганізовано територіально-адміністративний устрій (на первинному і вторинному 

рівні) 
● Запроваджено механізм державного нагляду за дотриманням ОМС Конституції та законів 

України 
Фінансова база місцевого самоврядування 

● Поліпшена правова база, пов'язана з ресурсами ОМС відповідно до загальної стратегії 
реформи управління державними фінансами 

● Спроможність ОМС в ефективному управлінні бюджетом та власними ресурсами 
● Вдосконалені системи моніторингу та аналізу бюджетів ОМС 

Прозорість, підзвітність і участь громадськості 
● Підвищено прозорість, доступність до інформації громадськістю, механізми боротьби з 

корупцією 
● Запроваджено механізми громадської участі та підзвітності 

Сталий розвиток і конкурентоспроможність регіонів 
● Законодавчі акти, що регулюють питання регіонального розвитку гармонізовано 

відповідно до засад нової державної регіональної політики, запроваджено ефективні 
інституції  та фінансові інструменти регіонального розвитку 

● Поліпшено аналіз державної регіональної політики,  планування,  впровадження, 
моніторинг та оцінювання регіонального розвитку 

● Зміцнено спроможність місцевих органів виконавчої влади та заінтересованих сторін з 
питань місцевого розвитку. 

Публічні послуги якість і доступність 
● Створено сприятливі правові умови для ефективного і доступного надання послуг на 

місцевому рівні, а також уніфіковано законодавство в різних секторах 
● Поліпшено потенціал ОМС з надання послуг 

Управління і координування реформи 
● Зміцнено потенціал Мінрегіону в управлінні і координуванні реформи та ефективній 

співпраці з іншими міністерствами 
● Ефективна комунікація з питань реформи децентралізації 
● Ефективне управління знаннями та навчальна система 

 
 

Рисунок. Матриця результатів впровадження децентралізації в Україні, що розроблена Радою донорів 
 

Рівненський Центр розвитку місцевого 
самоврядування розпочав свою діяльність у 
травні 2017 року. З того часу він став центром 

позитивних змін у житті громад області. За 
недовгий час існування ЦРМС провів вже майже 
300 семінарів, тренінгів, різноманітних зустрічей 
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та консультацій, а це означає – щоденні зустрічі 
та спілкування із тисячами людей, які 
проживають як у Рівному, так і в 
найвіддаленіших куточках області. Рівненський 
ЦРМС – це місце для вже створених об'єднаних 
громад та центр «запитань-відповідей» для тих, 
хто ще сумнівається чи тільки ступив на дорогу 
реформування. Кваліфіковані різногалузеві 
консультації завжди готові надати шість 
експертів, які мають значний досвід  роботи у 
своїх сферах. Одним із найбільших досягнень 
Рівненського Центру розвитку місцевого 
самоврядування за цей короткий період роботи є 
створення колективу, який має спільне бачення 
цілей і досягнення мети. Такою метою для 
рівненського відокремленого підрозділу «Центр 
розвитку місцевого самоврядування» є 
проведення активної роботи щодо інтенсифікації 
процесу об’єднання територіальних громад [6]. 

Висновки. Аналіз літературних джерел 
свідчить про те, що проблемам децентралізації, а 
особливо заходам, спрямованим на вирішення 
вказаної проблематики приділяється наразі 
велика увага, зважаючи на беззаперечну 
актуальність. Пропонуються різні варіанти 
підвищення ефективності децентралізаційних 
процесів, які суттєво різняться. Найкращі 
варіанти обираються у співпраці громад та 
Установи «Центр розвитку місцевого 
самоврядування». Узагальнюючі вищенаведене, 
можна виділити ряд основних напрямів, 
спрямованих на отримання належних 

результатів від реалізації реформи, а саме:  
– ресурсне (матеріальне, правове, 

організаційне, кадрове) забезпечення реалізації 
місцевої політики та надання послуг мешканцям 
ОТГ;  

– встановлення нормативів якості 
публічних послуг, які надаються населенню 
органами місцевої влади, визначення критерів її 
оцінювання;  

– створення сприятливих умов (правових, 
фінансових) задля ефективного функціонування 
ОТГ;  

– забезпечення розподілу повноважень 
між органами місцевого самоврядування 
базового та регіонального рівня, місцевими 
адміністраціями та територіальними органами 
влади;  

– вироблення нової управлінської 
ідеології, спрямованої на підвищення 
адміністративної культури та особистої 
відповідальності;  

– вдосконалення державної підтримки 
розвитку ОТГ;  

– вдосконалення бюджетної політики для 
підвищення фінансової спроможності 
територіальних громад.  

Децентралізація має значні перспективи 
для забезпечення участі громадян в управлінні 
державою, підвищення відповідальності влади 
та швидкого реагування на потреби й проблеми 
населення, формування демократичного 
суспільства і підвищення стабільності держави. 
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