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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 
(НА ПРИКЛАДІ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ) 
 

Методика формування спроможних територіальних громад [7], 
затверджена у 2015 році встановлює послідовність формування 
спроможних територіальних громад, визначає порядок визначення їх 
потенційних адміністративних центрів, а також містить критерії для 
оцінки спроможності територіальної громади, що є соціально-

економічними показниками, які впливають на її розвиток.  
У 2020 році до переліку критеріїв додали й характеристики мережі 
соціальної інфраструктури та доступності публічних послуг. 

Об’єднання територіальних громад в Україні розпочалося  
5 березня 2015 року, коли в Україні набув чинності Закон «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» [6] та відповідно до 
Методики формування спроможних територіальних громад. Це 
передбачало наступні етапи: ініціювання добровільного об’єднання; 
громадське обговорення пропозиції добровільного об'єднання; 
прийняття радою рішення про надання згоди на добровільне 
об’єднання та делегування представника для розробки проекту 
рішення про добровільне об’єднання; прийняття радою рішення про 
погодження проекту рішення про добровільне об’єднання; подання 
рішення обласній державній адміністрації для надання висновку 
щодо відповідності цього проекту Конституції та законам України; 
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розпорядження голови облдержадміністрації щодо відповідності 
цього проекту Конституції та законам України; та прийняття радами 
рішення про добровільне об'єднання територіальних громад. Тобто, 
відповідно до законодавства, процес добровільного об’єднання 
територіальних громад відбувався за активної участі місцевих 
жителів та за їх згодою. 

Основні суб'єкти, які визначав цей закон, стосувалися суміжних 
територіальних громад, що входять до складу однієї області. Серед 
проблем формування сучасної системи місцевого самоврядування 
велика увага приділялася реформуванню системи місцевого 
самоврядування, що визначала подальший стабільний розвиток 
українського суспільства [2]. У 2015–2020 роках відповідно до 
вищенаведеного закону вживалися поняття «об’єднана 
територіальна громада» й «територіальна громада» [11; 12]. 
Нормативно-правовим забезпеченням реалізації механізму 
об’єднання територіальних громад був Закон України «Про 
співробітництво територіальних громад» [8], який був прийнятий у 
2014 р. Відтоді низка питань громад успішно вирішується через 
укладання договорів про співпрацю, що значно покращило якість 
послуг, що надаються на їх території. 

У 2017–2020 роках спростили об’єднання та приєднання громад, 
відбулося приєднання до міст обласного значення, зокрема за 
перспективними планами, а вже у 2020 році процес добровільного 
об’єднання був завершений та було сформовано новий 
адміністративно-територіальний устрій. Так, згідно пп. 20 п. 6-1 

розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» [6], викладеному у редакції 
Закону від 17.11.2020 № 1009-IX «Про внесення змін до деяких 
законів України щодо впорядкування окремих питань організації та 
діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 
адміністрацій» визначено поняття «міська територіальна громада», 
«селищна територіальна громада» та «сільська територіальна 
громада». Постанова Верховної Ради України від 17.07.2020 № 807-IX 

«Про утворення та ліквідацію районів» [9] конкретизує склад 
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територіальних громад за областями. Отже, поняття «об’єднана 
територіальна громада» наразі не застосовується. 

Отже, трансформація функціоналу органів місцевого 
самоврядування в умовах децентралізації для вітчизняних реалій 
залишається актуальним питанням ефективності державного 
управління в регіональному розвитку та прозорості механізму 
фінансового забезпечення та стимулювання розвитку територій [10]. 
Роль територіальних громад у забезпеченні інтересів громадян у всіх 
сферах життя на відповідній території на сучасному етапі є 
ключовою. Реформа місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади на засадах децентралізації (концептуальні засади 
якої були затверджені у 2014 році, а практична реалізація 
розпочалась у 2015 році) виявилися одними з найефективніших та 
найпомітніших із заявлених Урядом стратегічних реформ [4]. 
Реформа децентралізації, спрямована на створення сучасної системи 
місцевого самоврядування в Україні на основі європейських 
цінностей місцевої демократії, наділення об’єднаних територіальних 
громад повноваженнями та ресурсами, які забезпечуватимуть 
місцевий економічний розвиток, та надання якісних та доступних 
державних послуг [1; 3]. 

Під організаційним механізмом державного управління в 
територіальній громаді розуміємо систему, до складу якої входять: 
суб’єкти та об’єкти державного управління, їх цілі, функції та 
організаційні структури управління, методи та кадри управління, 
управлінські рішення, техніка і технологія управління, наукова 
організація управлінської праці, правові засади управління, напрями 
й чинники ефективності управління тощо. На прикладі 
Хмельницької міської територіальної громади, розглянемо складові 
організаційного механізму державного управління. Відповідно до 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 727-р 
«Про визначення адміністративних центрів та затвердження 
територій територіальних громад Хмельницької області» [5] 
Хмельницька міська територіальна громада має адміністративний 
центр у м. Хмельницький та утворена шляхом об'єднання 
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Хмельницької міської ради обласного значення, Богдановецької 
сільської ради Деражнянського району, Копистинської, 
Олешинської, Шаровечківської сільських територіальних громад та 
Водичківської, Давидковецької сільських рад Хмельницького 
району. До її складу входять 25 населених пунктів; площа 
територіальної громади становить 493.9 км2 з чисельністю населення 
293223 чол., при цьому кількість закладів, що надають первинну 
медичну допомогу: 76.  

Власні доходи громади на одного зареєстрованого у ній мешканця 
у Хмельницькій міській територіальній громаді засвідчує високу 
ефективність місцевих бюджетів та позитивний чинник на вагу 
валового внутрішнього продукту цієї громади. Видатки загального 
фонду місцевого бюджету на одного мешканця показують, що 
місцева влада може витратити щорічно у розрахунку на кожного 
жителя громади без коштів спеціального фонду більше коштів, ніж 
у середньому по області чи Україні. Видатки місцевого бюджету на 
утримання апарату управління на одного мешканця показує низьку 
«вартість» управлінського апарату вищезазначеної територіальної 
громади, отже апарат управління громада утримує відповідно до 
реальних фінансових можливостей. Капітальні видатки місцевого 
бюджету на одного мешканця засвідчує високий, порівняно по 
області та Україні, рівень спрямування коштів саме на розвиток 
громади, а не йдуть на «проїдання». Насамперед це капітальний 
ремонт доріг, газифікація населених пунктів, закупівля шкільних 
автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги тощо.  
У 2021 році, за даними звіту голови, 643,8 млн. грн. спрямовано до 
бюджету розвитку, що в 1,8 рази більше капітальних видатків  
2020 року. Рівень дотаційності місцевого бюджету показує, що дана 
громада не перенаправляє кошти до Державного бюджету, а навпаки 
отримує їх. 

Система місцевого самоврядування в Хмельницькій міській 
територіальній громаді визначається Статутом у відповідності до 
Конституції України та Законом України «Про місцеве 
самоврядування в Україні». Вона включає: територіальну громаду; 
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міську раду – представницький орган місцевого самоврядування, 
який представляє територіальну громаду, яка функціонує відповідно 
до Регламенту роботи виконавчих органів Хмельницької міської 
ради; міського голову, який у даній громаді є лідером у рейтингу 
відповідальності міських голів України за версією порталу «Слово і 
діло» та має найвищий рівень довіри серед мерів (Всеукраїнське 
муніципальне опитування) – 87%; виконавчі органи ради 
(виконавчий комітет, департаменти, управління, відділи тощо); 
органи самоорганізації населення (квартальні комітети, комітети 
самоорганізації населення у Лезневе, Ружичній, Книжківцях, 
Гречанах та інші). Внаслідок зміни структури управління 
територіальною громадою був створений новий інститут 
територіальної громади – староста та відповідні старостинські 
округи (у Хмельницькій міській громаді їх 6). 

Територіальній громаді надано власні повноваження щодо 
вирішення питань місцевого значення та надання громадських 
послуг населенню, планування розвитку громад та формування 
бюджету; стимулювати економічний розвиток та залучати 
інвестиції; управління земельними ресурсами; громадської безпеки 
та протипожежного захисту; а також делеговано повноваження, 
пов’язаних з необхідністю виконання функцій державної влади на 
місцях щодо надання соціальної допомоги через територіальні 
центри, адміністративних послуг через Центри надання 
адміністративних послуг, управління закладами освіти, охорони 
здоров’я, культури, фізкультури і спорту, оздоровчими закладами, 

молодіжними центрами, які належать територіальним громадам або 
передані їм, молодіжними підлітковими закладами за місцем 
проживання, організація їх матеріально-технічного та фінансового 
забезпечення; організація пасажирських перевезень на території 
громади; первинна медична допомога.  
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