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Проголошений урядом України перший етап реформи децентралізації 2014-1019 
років завершився успішно і загалом в оцінках високопосадовців отримав схвальні 
відгуки. Настав час ще раз підбити підсумки результативності змін щодо масового 
створення нових моделей публічної влади на місцях, їх ефективності й життєдайності, 
накреслити перспективи на подальші адміністративно-територіальні зміни, спрямовані на 
рішуче перекроювання мапи України  та кардинальне укрупнення районних ланок 
управління 

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

2014-1019 came to an end successfully and on the whole in the estimations of high-level 
officials got approving reviews. Time once again to line the results of effectiveness of 
changes in relation to mass creation of new models of public power on places, their efficiency 
and life-givingness came, to draw prospects on subsequent administrative-territorial 
changes, maps of Ukraine  and cardinal enlargement of district links of management sent to 
the decisive refashioning 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Постановка проблеми. Підбиваючи 

підсумки першого етапу реформ 
децентралізації, керівники  держави нарешті 
звернули свою увагу на те, що кількість 
успішних об’єднаних територіальних громад 
разюче не співпадають із загальною 
картиною господарств, які традиційно 
потребують державних інвестицій, субсидій. 
Тому нашвидкоруч довелося вносити 
корективи, які, на жаль, неспільномірні з 
європейськими демократичними 
принципами, Конституцією України, нормами 
чинного законодавства. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Процеси, пов’язані з 
реформуванням, відбуваються настільки 
інтенсивно, що науковці просто не встигають 
перейти від констатації першого етапу, 
створення розгалуженої системи ОТГ, до 
другого – якісних характеристик глибинних 
процесів перетворення громад із 
бездотаційних у спроможні. Науковці 
Національної академії державного 
управління при Президентові України 
одними з перших звернули увагу на 
багатовекторність самоврядування як єдино 
можливої форми організації публічної влади 
на місцях з поступовим зменшенням ролі 
зайвої надбудови у вигляді 
райдержадміністрацій [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.  

Мета статті. Дослідити можливості 
виходу із патової ситуації, що склалася в 
процесі другого етапу реформ 
децентралізації. Спрогнозувати шляхи 
повернення до чинних норм законодавчого 
поля без вольових, прагматичних, не завжди 
потрібних змін у діючій Конституції. 

Виклад основного матеріалу. На 
сучасному етапі розбудови українського 
державотворення нарешті нагально постає 
завдання завершити децентралізацію 
місцевого самоврядування, що дасть 
поштовх до наступного кроку 
децентралізації на місцях – укрупнення 
дрібних неспроможних громад чи аграрних 
районів у самодостатні місцеві громади, без 
якої немислимі подальші реформи. Зрештою 
настала пора остаточно завершити процес 



Стратегія і тактика державного управління         № 1-2, 2020 
 

 
 

77

об'єднання громад, що дасть змогу перейти 
до третьго й завершального етапу 
адміністративно-територіальної реорганізації 
карти України. На наших очах відбувається 
найдинамічніший та, можливо, 
найефективніший етап реформування, коли 
від розмов доводиться переходити до 
певних непопулярних, рішучих дій і задля 
реалізації державної програми вдаватися до 
примусових кроків цільонаправленої 
децентралізації, обумовленої прагматизмом 
економічної доцільності, на жаль, не завжди 
обгрунтованою з позиції державних 
інтересів. 

Якщо спочатку децентралізація 
прив'язувалась до нової територіальної 
системи, розрахованої на кількісні 
показники у об’єднанні територіальних 
громад, тепер уряд пішов на наступні кроки.  

Згідно Моніторингу децентралізації та 
реформування місцевого самоврядування 
Міністерства розвитку громад та територій 
України на початок 2020 року кількість 
об'єднаних територіальних громад досягла 
1920 ОТГ. Сюди увійшли 4698 громад з 
населенням біля 11,7 мільйонів жителів, що 
в загальному підрахунку становить 90,3% 
усієї території держави. З тих чи інших 
причин осторонь, у вичікуванні залишились  
6263 громад, хоча 49 з них очікують на 
дозвіл ЦВК і готові до проведення виборчої 
кампанії. Найгірше виявилося в іншому. 

«Знаємо, що багато з ОТГ слабкі – як 
правило, там, де приймалися політичні чи 
емоційні рішення. Будемо коригувати». Так 
підсумував початок другого етапу реформ 
заступник міністра розвитку громад та 
територій В’ячеслав Негода [8]. І дійсно, 
важливу справу зрушену титанічними 
зусиллями, залишалося довести до кінця. 

Лише в централізований спосіб стало 
можливим планування й утворення нових 
успішних адміністративно-економічних 
одиниць – об'єднаних районів у кількості 100 
та обмеження потужних самодостатніх і 

економічно-спроможних громад до 
оптимальної чисельності 1600-1800 
господарсько-самостійних одиниць, 
наділених базовими юридичними 
повноваженнями та правами, закріпленими 
в Європейській хартії, оновленій Конституції 
та раціонально-прагматичному 
законодавстві про місцеве самоврядування. 
Цей процес покликаний зупинити 
економічне падіння і прискорити вихід 
країни із процесу затяжної стагнації та 
сповзання до технічного дефолту, 
викликаних прорахунками у виконанні 
держаного бюджету за 2019 та початок 2020 
роки та наслідками епідемії COVID-19. 

Згодом у Міністерстві розвитку громад 
та територій внесли уточнюючіі корективи. 
Замість 490 районів на мапі України 
залишиться 102. З них на підконтрольній 
території – 92, решта на теренах Криму й 
окупованого Донбасу. 

Така модель адмінтерустрою видається 
цілком логічною та виправданою. Нарешті 
уряд повертається до ідей Петра 
Аркадійовича Столипіна, коли міцні та 
сильні громади, позбавившись керівної 
надбудови у вигляді регламентованого й 
зарегульованого планового господарства, 
ставали прикладом для відстаючих. Важко 
викорінювалися залишків кріпацько-
колгоспної системи, планового господарства, 
кукурудзні проекти тощо. Розкута приватна 
ініціатива перетворювалась у потужний 
двигун оптимізації на принципово нових 
політичних, економічних і прагматичних 
принципах.  

12 липня 2019 року Віце прем’єр 
міністр – Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України в уряді 
Гройсмана Геннадій Зубко, виступаючи під 
час пленарного засідання Верховної Ради 
України, схвально підвів підсумок реформі 
децентралізації: «Нова система 
адміністративно-територіального устрою 
дозволить сформувати якісний менеджмент 
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європейського зразка – за показниками 
розвитку людського потенціалу, якісних 
послуг і секторальних реформ. Також це 
дасть можливість не лише побудувати якісну 
модель управління, а й ефективно 
використати кошти на місцях, які нині 
спрямовуються на існуючі майже пів тисячі 
райдержадміністрацій. Насамперед новий 
субрегіональний рівень дасть можливість 
збільшити території і кількість їх мешканців 
до 150 тисяч, що проживають у районах. 
Вони й зможуть об’єднатися у рушійні сили 
інноваційних процесів, успішного в 
майбутньому управлінні державою [9]. 

16 грудня 2019 року на офіційному веб-
порталі Верховної Ради України 
опублікували текст закону про зміни до 
Конституції України щодо децентралізації. 
Законопроєкт № 2598 «Про внесення змін до 
Конституції України (щодо децентралізації 
влади)» внесений в Раду як невідкладний. 
Нарешті громада наділяється широкими 
повноваженням. Рада громади обирається 
більшістю. Її очільник виконує посадові 
обов’язки чотири роки.  Із обраних депутатів 
формується виконавчий комітет, 
підпорядкований голові. Саме на цю 
виконавчу структуру лягає відповідальність 
за здійснення місцевої політики. 

Райони розширюються до округів, 
створених на базі кількох адміністративно-
територіальних одиниць з поступовою 
ліквідацією місцевих адміністрацій. 

За поданням Кабінету Міністрів України 
президент на три роки призначає перфекта, 
представника виконавчої влади для 
взаємодії між територіальними громадами та 
виконавчої влади, законності.  

3 січня 2020 року Мінрегіон 
оприлюднив для громадського обговорення 
Концепцію та план реалізації державної 
політики по досягненню цілі 10.3. «Українці 
мають реальну можливість впливати на 
організацію свого життєвого простору як 
мешканці спроможних громад» Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України на 
2020 рік. У Концепції йдеться, що чинна 
система місцевого самоврядування не 
відповідає потребам жителів територіальних 
громад у публічних послугах та не 
забезпечує для них комфортне і безпечне 
життєве середовище. В Україні створено вже 
понад тисячу об’єднаних територіальних 
громад, але 6,4 тис. громад досі не 
об’єдналися, і там майже відсутні 
інституційні та фінансові ресурси для 
надання якісних та доступних публічних та 
інших послуг. 

Мінрегіон планує, що з 2020 року 100% 
жителів України проживають в спроможних 
громадах, а за 5 років мінімум до 30% 
зменшиться кількість громад, що потребують 
підтримки держави. Вся територія України 
буде охоплена районами, які відповідають 
стандартам територіального поділу країн 
Європейського Союзу для статистичних 
цілей рівня NUTS-3. 

На виконання вище поставлених 
завдань вже 21 січня 2020 року в Мін регіоні 
відбулося обговоення стану зі створення 
оновлених перспективних планів 
формування об'єднаних територіальних 
громад, у тому числі й Рівненської області з 
метою реалізації Програми діяльності 
Кабінету МіністрівУкраїни на 2020 рік, яке 
сколихнуло громадськість трьох сільрад 
Рівненського району.  

У четвер 20.02.2020 року, відбувся 
заздалегідь анонсований жителями 
Городоцької, Обарівської, і Бронницької 
сільських рад мирний протест під стінами 
Рівненської ОДА. Багатолюдний натовп 
нараховував приблизно біля 1200 чоловік. 
Громаду обурила несподівана звістка про 
об’єднання з обласним центром – містом 
Рівне. Попередня домовленість, погоджена з 
районною, обласною владою, цілком 
задовольнила присутніх. Люди прагнули до 
однієї потужної і, головне, спроможної 
об'єднаної громади з центром у селищі 
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Городок, куди мали увійти майже 12 тисяч 
жителів. 

За другою редакцією Перспективного 
плану формування територій громад 
Рівненської області від 10 березня 2017 року 
№ 159-р до Городоцької ОТГ мали увійти 
Бронниківської, Обарівської, Шпанівської 
сільрад. За третьою – від 27.03.2019 року 
№182 – сільради Городка, Бронників, 
Обарова. За свідченням ініціативної групи 
понад 90% мешканців даних сіл виявили 
бажання об’єднатися в одну громаду з 
центром у Городку. А ось за третім – робоча 
група при Рівненській обласній 
адміністрації, під керівництвом голови ОДА 
Віталія Коваля, чомусь без будь-яких 
погоджень з громадою вирішила, що 
Городоцька ОТГ не має права на 
самовизначення, усі вищезгадані села 
мають увійти до обласного ценру – міста 
Рівне.  

Під час мітингу під стінами 
облдержадміністрації представнику обласної 
влади було вручене звернення ініціативної 
групи мешканців сільських рад Городоцької, 
Обарівської та Бронниківської сільрад.  

Щоб внести ясність у історію 
розгортання конфлікту між Городоцьким ОТГ 
і громадою міста Рівне варто зазначити, що 
ще 06.12. 2018 року Рівненської міської ради 
визначилась щодо необхідності внесення 
змін до перспективного плану формування 
територій громад Рівненської області і 
звернулася з проханням включити до складу 
Рівненської міської об’єднаної 
територіальної громади такі сільради 
Рівненського району: Білокриницьку, 
Великоомелянівську, Городищенську, 
Городоцьку, Обарівську та Квасилівську. 
Таким чином реалізовувалась мрія міського 
голови відродити ідею Великого Рівного. 

Якби це звернення з’явилося раніше, 
то, можливо, хтось із вищеперерахованих 
громад не заперечував. Але головна 
проблема полягала в іншому. Лише мер-

самогубця міг погодитися на дострокові 
вибори разом із омріяними громадами, бо 
лише 05.2018 року для міст районного й 
обласного підпорядкування уряд зробив 
виняток і кардинально змінив правила гри. 
Тепер вибори відійшли у минуле. Однак 
справа так і не зрушилася з місця. Жодна з 
вищезазначених сільрад не виявила 
бажання «розчинитися» у солодких тенетах 
Володимира Хомка.  

Час піджимав. Швидко проминули два 
роки. Не допомогли численні листи,  
делегації агітаторів. Селяни не поспішали 
втрачати свою незалежність. Їх мало 
цікавили обіцянки пустити тролейбусну 
лінію, будівництво дитсадка, навчання дітей 
у художній і музичній школах, заняття у 
спортивних секціях, представництво однієї 
вакансії для депутата міськради, посади 
старост й повне безправ’я у новій структурі.  
Більше відлякували відведення землі під 
нове кладовище, бо Молодіжне 
переповнене, будівництво сміттєзвалища й 
заводу для переробки сміття, промислові 
очисні споруди тощо.  

Після об’єднання з Рівним громада 
втрачає понад 100 мільйонів гривень 
податків від гігантів Рівнеазоту та 
Кроноспану, ще приблизно 50 мільйонів від 
місцевих податків та зборів. Не варто 
забувати, що Городоцька сільрада 
забезпечувала понад 30% до районного 
бюджету і була однією із найзаможніших в 
області.  

У ході об’єднувальних баталій 
Володимир Хомко припустився стратегічної 
помилки. Він не врахував досвід мерів 
сусідніх обласних центрів, які програли на 
ниві децентралізації. Повезло лише 
мешканцям Вінниці, Кропивницького, 
Житомира. Останній розширив приміську 
територію аж в два рази, приєднавши село 
Вереси з населенням у 3,5 тисяч чоловік.   

Причина невдач міського голови 
Рівного Володимира Хомка у традиційній вірі 
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в підтримку адмінресурсу. Чиновник 
проігнорував особисту зустріч з 
представниками навколишніх сіл. Не обрав 
перспективну методику зацікавлення 
населення справжніми перевагами, які, 
безсумнівно, міг запропонувати селянам 
старшого й середнього віку. Хто побував на 
рівненських базарах, не раз спостерігав  
картину приниження продавців свіжої 
городини. Прилавки навічно зайняті 
перекупниками-оптовиками з Дикого. Люди 
із сіл тулятися один до одного, сперечаються 
з охоронцями, навколо купи сміття, 
антисанітарія. Чому б не пообіцяти і 
побудувати павільйони «Городочок», 
«Обарівчанка», «Бронничанка», створити 
для містян та селян належні умови праці. 
Можливо, навіть варто ввести пільговий 
ринковий збір. І успіх гарантований! 

Попереду у ОТГ нелегкі часи. 13 квітня, 
2020 Верховна Рада України ухвалила зміни 
до держбюджету, зокрема зменшено 
витрати для ОТГ на 2,1 мільярди. Не варто 
очікувати на субвенції, дотації. А попереду 
реорганізація районів, скорочення 
чиновницького апарату, продаж землі, на 
яку так сподіваються в ОТГ – паї селян 
передані в оренду тривалий термін. 

У законопроекті №2653, від 16.04.2020, 
року вносяться зміни й доповнення до тексту 
загальновідомого указу «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Зокрема Кабмін 
уповноважується упродовж тримісячного 
терміну подати на затвердження Верховної 
Ради України своє бачення 
переформатування територіальних громад, 
Автономної республіки Крим та областей. 

Отже, відкривається скринька Пандори. 

Руйнуються випробувані часом усталені 
зв’язки між населеними пунктами. Болісно 
переривається пуповина, що органічно 
поєднувала економічні, ділові, культурні, 
родинні, звичаєві стосунки. Життя 
починається з чистої сторінки. 

Висновки. Передаючи право 
завершення територіальних змін Кабміну за 
ініціативами облдержадміністрацій, 
депутати вищого законодавчого центру 
нехтують конституційними положеннями. 
Замість копіткої роз’яснювальної роботи на 
місцях серед мешканців регіонів, які 
підлягають централізації, не пояснюють 
суспільству доцільність тих чи інших змін, а 
переходять до безпосереднього зовнішнього 
тиску, забуваючи, що основна маса щойно 
призначених керівників обласної ланки не 
мають управлінського досвіду і ще туманно 
уявляють собі важелі державного 
управління. 

Президент України під час зустрічі з 
керівництвом Верховної Ради, Кабінету 
Міністрів та правоохоронних органів 
окреслив першочергові завдання у сфері 
децентралізації та регіональної політики: 
«Невідкладне завершення процесу 
децентралізації, зокрема внесення змін до 
Конституції України, – передача реальної 
влади, фінансів та ресурсів на місця, 
завершення секторальної децентралізації, 
наближення послуг до кожного мешканця 
громади, забезпечення їхньої якості» [11]. 

Побажаймо владним структурам 
прислухатися до слів керманича держави і 
зробити крок назустріч громадам. 
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