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Проголошений урядом України перший етап реформи децентралізації 2014-1019 років 
завершується. Отож можна підбити підсумки результативності змін щодо масового створення 
нових моделей публічної влади на місцях, їх ефективності й самодостатності, накреслити 
перспективи на майбутнє. Визначено особливості проведення процесу об’єднання громад в 
регіонах. 

 
The first stage of reform of decentralization is proclaimed by the government of Ukraine 

completed 2014-1019. It is here possible to line the results of effectiveness of changes in relation to 
mass creation of new models of public power on places, their efficiency and all-sufficientness, to draw 
prospects on the future. The features of the process of community integration in the regions are 
identified. 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

Ключові слова: реформа, місцеве самоврядування, децентралізація, системно-структурна 
організація місцевих громад. 

Keywords: reform, local self-government, decentralization, system-structural organization of local 
communities. 

 
Постановка проблеми. Проблеми 

місцевого самоврядування у системі державного 
управління спонукають до глибокого вивчення й 
всебічного аналізу з позиції розбудови та 
вдосконалення системно-структурної організації 
місцевих громад, їх правового статусу та впливу 
на адміністративно-територіальний поділ, як на 
всеукраїнському, так і на регіональному рівні. 
Однак, якщо у попередні роки увага керівників 
структурних реформ, урядовців, господарників, 
політиків переважно акцентувалася на міському 
самоуправлінні, причому насамперед міст 
мільйонників та обласного підпорядкування, то з 
2014 року концепція перетворень розширюється 
за рахунок доскіпливої уваги до місцевого 
самоврядування. Під впливом політичних, 
економічних, демографічних процесів, світового 
й, зокрема, європейського досвіду, береться курс 
на добровільне оновлення традиційної системи 
господарювання з урахуванням потреб 
населення. Отож, чи відіграють сьогодні належну 
роль територіальні громади, чи стали вони тими 
осередками демократичних перетворень і змін, 
спрямованих на задоволення запитів та 
прагнень найширших верств населення. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Процеси децентралізації знайшли широкий 
відгук у науковій сфері. Роль публічної влади в 
системі законодавства України, стратегії 
розвитку територіальної громади розглядають 
науковці Національної академії державного 

управління при Президентові України, визнаючи 
місцеве самоврядування єдино можливою 
формою організації публічної влади на місцях [1]. 
Структуру органів місцевого самоврядування 
детально аналізує Т. Дерун [2]. Системи 
самоуправління як моделі організації публічної 
влади на місцях розглядає І.Щебетун [3]. 
Сучасний стан і перспективи місцевого 
самоврядування в умовах децентралізації 
досліджує І. Дробуш, розглядаючи особливості 
децентралізації влади на місцях [4]. Заходами 
Асоціації міст України за підтримки Агентства 
США з міжнародного розвитку оприлюднена 
навчально-довідкова бібліотечка з 
рекомендаціями для підготовки проектів 
розвитку територіальних громад; порадами 
стосовно формування спроможних 
територіальних громад, місцевого 
самоврядування тощо [5]. В.П. Окорський,  
В.М. Сухович, Я.П. Цецик, глибоко 
проаналізували вплив органів місцевого 
самоврядування на розвиток об'єднаних 
територіальних громад із прив'язкою до 
ресурсного потенціалу Поліського краю в 
загальноукраїнському контексті та з погляду 
стратегії  розвитку Рівненської області на період 
до 2020 року [6]. Проблемам імплементації 
світових практик  місцевим самоврядування при 
об’єднанні територіальних громад присвячена 
колективна монографія І.Л. Сазонця, О.В. 
Алейнікової [7] та ін.  
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Мета статті. Курс реформ, спрямованих на 
децентралізацію державного управління, що 
дісталася у спадок від минулої системи 
суспільних відносин, підпорядкований владі з 
олігархічним смаком, нарешті починає 
змінювати строкату карту нашої держави, 
вивільняючись від адміністративних пут.   

Хоч і повільно, наше суспільство 
прокидається від летаргічного сну з недовірою 
приспаного велетня, якому нарешті дозволено 
випростатися  на повен зріст, розпростати плечі, 
виявити ініціативу, повірити у власні сили. Це, 
безумовно, найуспішніше явище після 
майданного фномену, і обіцяє у майбутньому 
перерости у справжнє відродження містечкових 
та сільських об’єднаних громад в укрупнені  
самодостатні й спроможні ОТГ. 

Виклад основного матеріалу.  «Щодо 
об'єднання громад ми проходимо безповоротну 
точку», – констатував ще віце-прем’єр-міністр – 
уряду  Володимира Гройсмана  Геннадій Зубко 
[8, C. 2]. Справді, Україна зробила грандіозний 
стрибок у майбутнє. Так, якщо у 2014 році було 
10 тисяч 998 громад, із них на сьогодні вже  
4 тис. 277 об’єдналися у 924 самодостатніх ОТГ 
[9, C. 2]. Проте на цьому процес не зупинився. 
Значна частина господарств очікує на черзі в  
ЦВК. 

Загалом із висновками свого підлеглого 
погодився Прем’єр-міністр України Володимир 
Гройсман, виступаючи на загальних зборах  
Асоціації об’єднаних територіальних громад  
21 лютого 2019 року в місті Києві.  Промовець 
констатував, що перший етап децентралізації, 
пов’язаний із створенням та початком розбудови 
громад, країна успішно подолала. Залишилося 
довести реформу до 100% залучення населення 
в ОТГ. 

Закінчити децентралізацію, на думку 
Володимира Гройсмана, необхідно в 2020 році і 
закріпити в Конституції повсюдність 
самоврядування, розподіл повноважень «за 
принципом субсидіарності», фінансової 
незалежності. «Нам потрібен новий закон про 
службу в органах місцевого самоврядування, –  
продовжував доповідач, – краща координація 
влади на місцях. У нас є план, який до 2020 року 
треба виконати. І тоді, після місцевих виборів, 
отримаємо нову систему, яку буде захищено 

Конституцією. Вона матиме нову спроможну 
територіальну основу, де буде визначено 
гарантії фінансового забезпечення, ефективно 
вибудуваний державний контроль. Серед 
завдань – розвиток місцевої демократії. Без того, 
щоб повсякчас звіряти свій годинник із думкою 
людей, ми нікуди не зрушимо. Мільярди, які 
сконцентровано в місцевих бюджетах, слід 
ефективно використати» [10, С. 3]. 

Наступний крок доповідач обумовив вже 
не стільки зі створенням всеохоплюючої мережі 
об’єднаних громад, скільки ідеї 
загальнообов’язкового масового переходу до 
спроможних громадських утворень, що внесе 
життєстверджуючий подих у зростання 
економічної бази, фінансової самостійності, 
якісної освіти й медицини, розширення 
інфраструктури, що дасть можливість досягти 
ефективного місцевого самоврядування [11,  
C. 3]. Зрештою стає зрозумілою тактика уряду 
перенести бюджетний тягар на плечі населення. 

Це стає очевидним, якщо проаналізувати 
Розпорядження Кабінету міністрів України від  
1 квітня 2014 р. № 333-р «Про схвалення 
Концепції реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні», в якому детально викладена 
мета децентралізації та визначені нагальні 
проблеми, потребуючі негайного розв’язання.  

Як відомо, переважна більшість  базових 
нормативно-правових актів із питань місцевого 
самоврядування традиційно охоплювала 
територіальні громади міст обласних та 
районних центрів. І не дивно, бо перша 
Конституція України ухвалювалася на 
рудиментах жорсткої централізації, залишеної у 
спадок від минулої влади.  Генетична пам’ять 
про заборону паспортизації сільського 
населення – однієї із форм узаконеного 
кріпацтва – тривалий час виштовхувала молодь 
на новобудови п’ятирічок, індустріальні центри  
розросталися й потребували робітничих рук. З 
розвалом колгоспів і радгоспів селяни стали 
господарями паїв, взялися до індивідуальної 
праці. Але не отримавши пільгових кредитів на 
купівлю техніки, добрив, елітних сортів насіння, 
швидко збанкрутували, передавши земельні 
наділи в оренду. Отже прірва між містом і селом 
поглибилася й тепер загрожувала перерости в 
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катастрофу: 
Тим часом, «починаючи з 1991 року 

чисельність сільського населення зменшилася 
на 2,5 млн осіб, а кількість сільських населених 
пунктів – на 348 одиниць. Водночас кількість 
сільських рад збільшилася на 1067 одиниць. 

В Україні 12 тис. територіальних громад, у 
більш як 6 тис. з них чисельність жителів 
становить менш як 3 тис. осіб, у 4809 громадах – 
менш як 1 тис. осіб, а у 1129 – ледве сягає 500 
осіб, у більшості з них не утворено виконавчі 
органи відповідних сільських рад, відсутні 
бюджетні установи, комунальні підприємства 
тощо. Органи місцевого самоврядування таких 
громад не те, що не хочуть, але практично не 
можуть здійснювати надані їм законом 
повноваження. 

Разючий дисбаланс очевидний. Про яку 
якість соціальних, медичних, освітніх, 
культурних послуг може йти мова, коли 
дотаційність 5419 бюджетів місцевого 
самоврядування становить понад 70 відсотків, 
483 територіальні громади на 90 відсотків 
утримуються за рахунок коштів державного 
бюджету» – і це лише вершина айсберга, 
зафіксованого в Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні [11, С. 1]. 

Таким чином, для реформування 
державної влади виникає необхідність у зміні й 
доповненні існуючої правової бази, основу якої 
заклали Закон України «Про добровільне 
об’єднання територіальних громад» від 
05.02.2015 р., остаточна редакція 01.01.2019 р.; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 
08.04.2015 № 214 «Методика формування 
спроможних територіальних громад»; Закон 
України «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо добровільного приєднання 
територіальних громад до об’єднаних 
територіальних громад», що набрав чинності з 
19.003  2017 р., та ін. 

Правда, процеси передачі повноважень 
центру ОТГ тимчасово загальмувалися у зв’язку 
із президентськими та достроковими 
парламентськими виборами. На провладному 
Олімпі настало тимчасове затишшя, викликане 
формуванням нових політичних еліт, навчанням 
у Трускавецькому санаторії новообраних 

депутатів, початком роботи Верховної Ради 
України, першими кроками нового Кабінету 
Міністрів. 

Під час брифінгу 30 липня 2019 р. керівник 
Офісу Президента України Андрій Богдан 
прокоментував ідею проведення дострокових 
місцевих виборів після завершення 
реформування децентралізації. Він мав 
цілковиту рацію, адже доводилося опановувати 
величезний масив, як успіхів, так і прорахунків.  

У інтерв’ю журналістці Укрінформ Марині 
Сингаївській  колишній віце-прем’єр-міністр 
Геннадій Зубко так прокоментував мету 
створення громад: «Маємо на цьому шляху три 
завдання. Перше – це формування 
територіального устрою: людина повинна жити в 
громаді, яка має повноваження, а ми як держава 
передали фінанси, ресурси, відповідальність і 
створили можливості. Водночас, громада 
повинна бути самодостатньою, спроможною, 
тому ми говоримо про її об’єднання» [ 9, С. 2].  

Загалом ідея не нова. Об’єднуйтеся, 
господарюйте, заробляйте гроші, платіть 
податки. Ми, себто уряд, створили всі умови. 
Однак із самодостатністю й спроможністю якось 
не склалося. Громади, позбавлені серйозних 
платників податків – середніх фермерів, 
власників підприємств, заправних станцій, 
басейнів, гральних комплексів, ковбасних цехів 
тощо залишилися у скрутному фінансовому 
становищі. Навіть після завершення розробки 
перспективних планів укрупнення громад не 
відбулося. 

У 2014-му році нараховувалися 10 тис. 998 
громад – сільських, селищних, дрібних міських 
рад. «На сьогодні вже 4 тис. 277 місцевих рад 
об'єдналися у 924 спроможні громади, і це 
дозволяє нам казати, що вже приблизно  
40 відсотків від цих 10 тисяч об’єднали» [9, С. 2]. 

Чиновник очікує на цілком прийнятний 
оптимістичний сценарій, коли кількість 
об’єднаних громад сягне 1540-1500 господарств, 
що, на його думку, дозволить на 100% охопити 
всю територію України до кінця 2019 року. 

Наступні дані ще більш переконливі й 
вселяють оптимізм у виконання перспективного 
плану уряду на 100% відсотків. 

Від такого згуртування повинно у 
подальшому виграти все населення:  «У нас на 
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сьогодні у 924 громадах проживає (якщо взяти 
тільки в об’єднаних громадах) приблизно  
11 млн чоловік. Якщо взяти об’єднані громади і 
міста, де діє одна система управління, тобто є 
міський голова,  діє виконком, є рада, то у нас 
вже в цих містах обласного значення і 
об’єднаних громадах проживає 67 відсотків 
мешканців України. Це приблизно 37 мільйонів 
наших громадян. 

І, в принципі щодо об’єднання ми 
проходимо безповоротну точку. І окрім того, що 
об’єднуються громади, до міст обласного 
значення приєднується навколишня сільська 
територія, навколишні громади - вже десь 
близько 40 міст обласного значення приєднали 
до себе сільські території» [9, C. 2]. 

Дещо інші процеси відбуваються на 
Рівненщині. Не поспішають мешканці сільських 
рад, розташованих навколо найбільших міст 
Рівного й Дубна отримувати міську прописку, 
хоча користуються послугами загальноосвітніх 
шкіл, дитячих садків, медичних закладів, 
спортивних секцій тощо. На заваді боязнь 
втратити землю, розчинитися у гомінкому 
середовищі, наступі безликих бетонних 
багатоповерхівок, а найбільше перетворення у 
сміттєзвалища й об’єкти шкідливого 
виробництва.  

Згідно інформації, яка розміщена на сайті 
Відокремленого підрозділу «Центру розвитку 
місцевого самоврядування» у Рівненській 
області» на даний період створено  
45 територіальних громад, що об’єднали 355387 
мешканців, приблизно 30% від загальної 
кількості населення [12]. З них 32 за мірками 
кабміну вважаються спроможними, що загалом 
свідчить про непоганий результат. Прикро, що з 
них 20 ОТГ об’єднали лише по дві громади. 

Керівництво двох районів, Здолбунівського та 
Корецького, бойкотують реформи, розуміючи, що 
незабаром почнеться 2 етап реформування, 
пов’язаний із зміною адміністративно-
територіального устрою, який передбачає різке 
зменшення кількості райдержадміністрацій, 
скорочення чиновницького апарату, повернення 
до інституту перфектів. 

Особливо хочеться відзначити активну 
роботу Рівненського центру місцевого 
самоврядування. Серед населення області 
користуються увагою постійні телепередачі 
«Історія успіху» телекомпанії «Сфера», 
підготовлені працівниками центу та 
тележурналісткою і ведучою Демедюк Наталією, 
Міжнародні та Всеукраїнські наукові конференції 
за участі викладачів кафедри державного 
управління та інформаційної діяльності 
Національного університету водного 
господарства та природокористування. 

Висновки. Вчені переконані, що саме 
сьогодні  надходить пора імплементації світових 
практик, закладаються основи нових 
управлінських формул, в основі яких не сума 
прибутків, а розважлива науково-спрогнозована 
мотивація у використанні коштів. Проголошений 
урядом України перший етап реформи 
децентралізації 2014-1019 років завершується. 
Отож необхідно підбити підсумки 
результативності змін щодо масового створення 
нових моделей публічної влади на місцях, їх 
ефективності й самодостатності, накреслити 
перспективи на майбутнє Настає час, коли 
етапність реформ повинна втілиться у 
персональну відповідальність кожного за долю 
країни, наповнюваність бюджету, зростанні 
добробуту населення. Коментарі тут зайві! 
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