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INFLUENCE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT SYSTEM ON THE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC 
PROCESSES IN THE CITY 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

В статті розглянуто загальнонаукові підходи щодо вдосконалення системи місцевого 
самоврядування. Визначено важелі впливу міської ради на реалізацію соціально-економічних 
проектів у місті. Виявлено різні кошти фінансування регіональних програм. Визначено стратегічні 
завдання розвитку м. Сарни на найближчий час. 

 
The article discusses general scientific approaches to improving the local government system. 

Levers of influence of city council on realization of socio-economic projects in the city are defined. 
Different funding of regional programs has been identified. The strategic tasks of the development of 
the city of Sarny for the near future are determined. 
_______________________________________________________________________________________________ 

 

Ключові слова: підходи, вдосконалення, система, місцеве самоврядування, міська Рада, 

соціально-економічні, процеси, завдання. 
Keywords: approaches, improvements, system, local government, city council, socio-economic, 

processes, tasks. 

 

Постановка проблеми. Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», встановлює 

основні положення вирішення економічних, 

соціальних, культурних та інфраструктурних 

проблем на містах. Останнім часом 

фундаментальні підходи до самостійного 

вирішення зазначених питань на місцях 

доповнено новими законодавчими та 

нормативними документами, які регламентують 

діяльність територіальних громад. Значною 

мірою фінансові важелі, організаційно-

розпорядчі функції та відповідальність за 

вирішення проблем регіонів перемістились із 

центральних органів влади та органів влади 

обласного рівня безпосередньо в райони та 

місцеві громади. Одним з прикладі вирішення 

соціальних та економічних проблем на рівні 

районного центру є аналіз практики діяльності 

органів місцевої влади м. Сарни. Ця діяльність 

спирається на усталенні підходи в 

державотворенні та розвитку місцевого 

самоврядування та на нові ідеї, що пов’язані із 

пошуком резервів, мобілізацією внутрішніх 

фінансових можливостей, активну діяльність в 

сфері соціального забезпечення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

При підготовці даної наукової роботи автори 

спиралися на реформоване законодавство з 

питань державного управління та місцевого 

самоврядування, рішення обласних та районних 

сесій місцевих Рад. Основою для творчого 

аналізу емпіричних процесів, що підлягали 

розгляду стали наукові праці вчених, що 

працюють в Національному університеті водного 

господарства та природокористування, зокрема, 

монографія, яка видана науковцями кафедри 
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державного управління, документознавства та 

інформаційної діяльності під заг. ред.  

Сазонця І.Л. «Наукові основи та імплементація 

світових практик місцевого самоврядування та 

об’єднання територіальних громад» [8] та статті 

таких науковців як Якімчук А.Ю. [2], Валюх А.М. 

[3], Антонова С.Є. [4], Дробко Е.В. [5],  

Маланчук Л.О.[6], Корбутяк В.І. [7].  

Мета статті. Метою статті є узагальнення 

практичного досвіду проведення соціальних та 

економічних заходів за рахунок використання 

внутрішніх резервів районного центру та 

визначення пріоритетних завдань розвитку на 

наступні роки. 

Основні результати досліджень. У 2018 

році діяльність міськвиконкому, депутатів 

міської ради, підприємств та закладів 

комунальної власності була спрямована на 

виконання завдань Програми соціально-

економічного та культурного розвитку міста, 

виконання міського бюджету, забезпечення 

належного функціонування закладів освіти, 

культури, спорту, системи соціального захисту 

населення, надання якісних житлово-

комунальних послуг споживачам, благоустрою 

міста. Запорукою поступального розвитку міста 

став збалансований міський бюджет. 

Загальний обсяг дохідної частини 

загального фонду бюджету за 2018 рік склав 

94,3 млн грн., з них власні доходи без 

врахування міжбюджетних трансфертів –  

63,5 млн грн., інша субвенція на утримання 

дошкільних навчальних закладів та закладів 

культури міста – 27,8 млн грн. та субвенція на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій –  

2,9 млн грн. В цілому бюджет міста по доходах 

загального та спеціального фондів виконано на 

109%. 

Основними  бюджетоутворюючими  

джерелами  надходжень  є:  

податок на майно – 10,1 млн грн. або 

14,7%; 

єдиний податок – 16,6 млн грн. або 24,2%; 

акцизний податок – 32,9 млн грн. або 

48,0%. 

Видаткова частина міського бюджету  за 

2018 рік склала відповідно по загальному фонду 

– 67 млн грн., по спеціальному фонду 31,4 млн 

грн. 

У 2018 році надано субвенцій з міського 

бюджету іншим бюджетам, в тому числі й 

державному, в сумі 13,1 млн грн. Зокрема, в 

галузі соціального захисту та охорони здоров’я 

надано субвенцій з міського бюджету районному 

бюджету на здійснення повноважень, що 

належать до компетенції Сарненської районної 

ради, в розмірі 5,1 млн грн. (зокрема, для КЗ 

«Сарненська центральна районна лікарня» на 

інсулін – 600 тис. грн., та на оплату праці з 

нарахуваннями працівникам закладів охорони 

здоров’я – 2,5 млн грн., на придбання оргтехніки 

для ПМСД – 40 тис. грн., на придбання наркозно-

дихальної апаратури – 280 тис. грн.). 

Фінансування видатків здійснювалось 

відповідно до затвердженого розпису з 

урахуванням наявних фінансових ресурсів, 

пропозицій депутатів міської ради та звернень 

мешканців громади. 

Протягом 2018 року міська рада, її 

виконавчий комітет працювали над виконанням 

Програми соціально-економічного та 

культурного розвитку, цільових програм по 

пріоритетних напрямках розвитку міста. 

Протягом року проведено 9 пленарних засідань 

сесії міської ради, на яких  прийнято 345 рішень, 

21 засідання постійних комісій, виїзні дні 

депутатів, з метою  взаємодії депутатів міської 

ради з виборцями, вивчення  проблем та 

ознайомлення з об’єктами, що фінансуються з 

міського бюджету.  

Були розроблені та прийняті три нових 

програми: на фінансову підтримку спортсменів, 

тренерів, спортивних команд та творчих 

колективів, аматорських об’єднань, виконавців, 

митців, діячів культури, учнів, а також хворих, які 

потребують проведення гемодіалізу. 

У 2018 році проведено 15 засідань 

виконавчого комітету, на яких прийнято  

489 рішень, з них 43 по виконанню делегованих 

повноважень, заслухано сім звітів керівників 

комунальних підприємств та установ 

комунальної власності.  Прийняті рішення дали 

змогу забезпечити розвиток освіти, культури, 

спорту, молодіжної політики, житлово-

комунального господарства, соціального 

захисту.  
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Ефективність роботи міської ради, її 

виконавчого комітету залежить в певній мірі від 

участі, активності, продуктивності роботи 

депутатського корпусу. Варто зазначити, що усі  

5 постійних комісій, 34 депутати ради працювали 

злагоджено та ефективно, брали активну участь 

в обговоренні усіх питань та прийнятті рішень 

для забезпечення розвитку міста. Завдяки 

співпраці з народним депутатом В. Корчиком 

місто отримало 2,9 млн грн. з державного 

бюджету, які були спрямовані на дошкільну 

освіту, культуру та систему відеоспостереження. 

З метою залучення  додаткових коштів на 

реалізацію проектів у сферах енергозбереження, 

охорони здоров’я, культури, освіти, 

міськвиконкомом  подано 16 заявок на участь у  

грантових та інвестиційних проектах.  

Отримано 81 тис. грн. від обласного 

конкурсу проектів розвитку територіальних 

громад  для реалізації проекту «Підвищення 

рівня охоплення дітей та дорослих з інвалідністю 

фізкультурою та спортом, їх соціалізація». За ці 

кошти   придбано 15 елементів комплексного 

інклюзивного спортивного майданчика 

(гойдалки, каруселі, ігрові панелі та вуличні 

тренажери для дітей та дорослих  з 

інвалідністю), які будуть встановлені на дворовій 

території  ФСК «Повір у себе». 

По програмі  Міністерства соціальної 

політики України  місто Сарни отримає 

спеціально обладнаний автомобіль для 

перевезення осіб з інвалідністю, які мають 

порушення опорно-рухового апарату,   (даний 

автомобіль вже придбаний). 

У місті реалізується проект Міжнародної 

організації праці «Інклюзивний ринок праці для 

створення робочих місць в Україні». Проект 

передбачає комплекс заходів направлених на 

створення нових робочих місць.  

У звітному періоді розпочато 

впровадження платформи «громадський 

бюджет» та системи місцевих петицій. Проект 

передбачає участь, підвищення довіри до влади 

та суспільної згуртованості жителів міста в 

напрямку розвитку міста. 

Підтримано європейську ініціативу “Угода 

мерів”. Підписання даної ініціативи сприятиме 

реалізації проектів в яких значну частину коштів 

буде фінансувати ЄС – 80% від загальної вартості 

проекту. 

Місто Сарни стало одним із міст України, 

яке було відібране експертною конкурсною 

комісією в якості переможця, що отримають 

співфінансування для написання  Планів Дій 

Сталого Енергетичного Розвитку та клімату. 

В рамках проекту «Енергія біомаси» 

делегація міста взяла участь у конференції  з 

питань управління та розвитку, налагодження 

транскордонних контактів  з Республікою 

Білорусь.    

Крім того, залучено кошти та реалізовано 

проекти: "Сортуй заради майбутнього" (залучено 

98, 1тис. грн. від обласного конкурсу),     

реконструкція котельні ДНЗ № 8, здійснено 

перехід з використання природного газу на 

тверде паливо (залучено 60 тис. грн. від 

обласного конкурсу). 

Впровадження міських проектів 

відбувається за активної участі приватних 

підприємців, підприємств та організацій міста.  

Станом на 01 січня 2019 року в місті 

функціонує 356 об’єктів торгівлі, 39 закладів 

ресторанного господарства, 3 ринки, 1 торговий 

майданчик, 119 закладів побуту, 11 

автозаправочних станцій та 37 аптек. 

У 2018 році в місті розпочали свою 

діяльність 37 об’єктів торгівлі, із них  

22 магазини, 2 аптеки, 2 приватні медичні 

справи, 5 закладів ресторанного господарства,  

1 АЗС та 5 закладів побуту. Від виконання умов 

26 договорів про пайову участь у розвитку 

інфраструктури міста до міського бюджету 

надійшло 1,2 млн грн. та 161,2 тис. грн. по 

виконанню 13 договорів за тимчасове 

користування місцями розміщення зовнішньої 

реклами.   

На семи міських маршрутах задіяно 18 

пасажирських автобусів, послугами яких 

користуються понад 10 тис. пасажирів щоденно. 

В звітному році, на звернення мешканців міста, 

було запроваджено новий маршрут № 8, 

встановлено нові павільйони на 4 зупинках. 

Пільговим проїздом (3 грн.) користуються діти 

молодшого шкільного віку.  

За період 2016-2018 років з міського 

бюджету було виділено кошти в сумі  226 тис. 

грн. на здійснення компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд автомобільним транспортом. 
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 З метою забезпечення потреб мешканців 

міста в об’єктах соціальної інфраструктури 

міською радою отримано містобудівні умови на 

будівництво ряду освітніх, культурних, 

спортивних, інженерних та житлових об’єктів. 

В контексті вдосконалення та розвитку 

соціальної допомоги громадянам було 

проведено наступні заходи:  за 2018 рік 

обстежено умови проживання 169 сімей, надано 

25 продуктових пакетів, завезено дрова 

ветеранам Другої світової війни, особам з 

інвалідністю, малозабезпеченим мешканцям 

міста. До новорічно-різдвяних свят придбано 

новорічні  подарунки для дітей міста. 

З міського бюджету виплачено 124,8 тис. 

грн. допомоги на поховання 44  громадян, які на 

момент смерті не працювали та не перебували 

на обліку в центрі зайнятості. 

По Програмі фінансової підтримки надано 

допомогу семи хворим, які проживають на 

території міста Сарни та отримують програмний 

гемодіаліз, в сумі 28 тис. грн. Надано субвенцію 

районному бюджету для КЗ «Сарненська 

центральна районна лікарня» на інсулін –  

600 тис. грн. та на оплату праці працівникам 

закладів охорони здоров’я – 2,5 млн грн. 

Всього за період 2016-2018 років в галузі 

соціального захисту та охорони здоров’я надано 

субвенцій з міського бюджету районному 

бюджету на здійснення повноважень, що 

належать до компетенції Сарненської районної 

ради, в розмірі 5,1 млн грн. 

Висновки. Економічні, географічні та 

соціокультурні особливості розвитку північних 

регіонів Рівненської області зумовлюють 

необхідність активної реалізації місцевих 

програм, які спрямовано на соціальний 

розвиток, розбудову інфраструктури регіону та 

підтримку малозабезпечених категорій 

громадян. Місто Сарни займає ключову з 

географічної точки зору позицію в регіоні і 

поступальний розвиток цього міста є запорукою 

підвищення якості життя на всій території 

регіону. З оглядом на ці особливості, 

стратегічними завданнями соціально-

економічного розвитку на 2019 рік міськими 

органами влади визначено:  

- будівництво ДНЗ комбінованого типу на 

240 місць по вул. Грушевського (69,9 млн грн.); 

- реконструкція очисних споруд № 1 

потужністю 2400 м. куб.; 

- реконструкція міського стадіону Олімп; 

- капітальний ремонт доріг на 6 вулицях 

міста з облаштуванням системи 

- водовідведення та тротуарів загальною 

протяжністю 5 км; 

- реконструкція каналізаційної та 

тепломережі; 

- створення міського центру надання 

адміністративних послуг (ЦНАП); 

- будівництво мереж вуличного освітлення 

по 6 вулицях; 

- будівництво 2 світлофорних об’єктів; 

- будівництво системи відеоспостереження 

«Безпечне місто»; 

- капітальний ремонт 4 тротуарів; 

- перевід 5 газових котелень ДНЗ на 

твердопаливні котли; 

- благоустрій та озеленення території міста 

з переплануванням ландшафту по вул. 

Набережній; 

- капітальний ремонт доріг без твердого 

покриття (асфальтобетон) ; 

- будівництво водопроводу до мікрорайону 

Дослідної станції. 

Такі заходи, що заплановані до 

впровадження дозволять врахувати і позиції 

міста яке має великий транзитний потенціал, 

підвищать його привабливість як головного 

логістичного центру області. 
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