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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ  
ОРГАНІЗАЦІЙНОГО МЕХАНІЗМУ  

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  
В ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 

 

Сухова К. К. 
аспірантка кафедри публічного управління та адміністрування  

Донецького державного університету управління 

м. Маріуполь, Донецька область, Україна 

 

В сучасних умовах нашої держави проблема вдосконалення 
організаційного забезпечення розвитку територіальних громад 
потребує значної уваги науковців. Основним стратегічним 
завданням модернізації державного управління та територіальної 
організації управління є формування ефективного місцевого 
самоврядування, створення комфортних умов життя громадян, 
надання якісних та доступних державних послуг [1]. Для 
досягнення цих цілей починаючи з 2014 року впроваджується 
Концепція реформування місцевого самоврядування та терито- 

ріальної організації влади в Україні [6]. 
Об’єднання територіальних громад в Україні розпочалося  

5 березня 2015 року, коли в Україні набув чинності Закон «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» [7] та відпо- 

відно 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; 
розпорядження голови облдержадміністрації щодо відповідності 
цього проекту Конституції та законам України; та прийняття 
радами рішення про добровільне об’єднання територіальних 
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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 суміж- 

них територіальних громад, що входять до складу однієї області. 
Серед проблем формування сучасної системи місцевого само- 

врядування велика увага приділялася реформуванню системи 
місцевого самоврядування, що визначала подальший стабільний 
розвиток українського суспільства [5]. У 2015–2020 роках 
відповідно до вищенаведеного закону вживалися поняття 
«об’єднана територіальна громада» й «територіальна громада». 
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 
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  
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в регіональному розвитку та прозорості механізму фінансового 
забезпечення та стимулювання розвитку територій. 

Ефективний розвиток територіальної громади залежить 
насамперед від двох взаємопов’язаних чинників: наявної 
фінансово-економічної спроможності та успішності органів 
місцевого самоврядування у питанні ефективного використання 
наявного потенціалу [10]. Отже, розвиток територіальної 
громади має включати оцінку діяльності органів самоврядування 
та визначення напрямів діяльності та використання потенціалу 
на довгострокову перспективу. Зокрема, Хмельницький: визнано 
лідером рейтингу «Індекс конкурентоспроможності міст України 
2019/2020» (дослідження Міжнародної організації USAID  
та Інституту економічних досліджень та політичних консуль- 

тацій), посідає одне із провідних місць за рівнем безпеки та 
комфортності проживання серед міст України (2019–2021 – 

журнал «Фокус»), отримав Приз Європи (Парламентська 
Асамблея Ради Європи), «Прапор Честі», а у 2021 – єдине місто 
у Європі, що отримало найвищу нагороду – «Дошка Честі»,  
2–4 місце (Всеукраїнське муніципальне опитування, де оціню- 

вали 22 сфери і послуги), перший у рейтингу міст, де, на думку 
мешканців, справи йдуть у правильному напрямку. 

Територіальна громада стикається з численними юридич- 

ними, фінансовими та управлінськими проблемами. Особливої 
уваги потребує створення цифрових комунікацій для вирішення 
проблем співпраці на всіх рівнях, як по горизонталі, так і по 
вертикалі державного управління [11; 12]. Робота над цифровою 
трансформацією територіальних громад триває у двох ключових 
складових: розвиток електронних сервісів та електронної 
демократії на рівні громади, що дозволить мінімізувати 
корупційні ризики та підвищити підзвітність влади [2; 5]. Така 
робота включає оптимізацію бізнес-процесів, формування 
стратегій та вдосконалення законодавства; розробка програмного 
забезпечення, онлайн-платформ та сервісів; підвищення 
цифрової грамотності державних службовців та населення, 
просування електронних інструментів серед потенційних 
користувачів [3].  
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Міністерство статистики України запустило портал «Дія. 
Цифрова спільнота» з інструментами оцифрування для громад. 
Кабінет Міністрів України затвердив введення нової посади 
заступника з цифрової трансформації міського голови. Завдяки 
запровадженню сучасних інструментів ІТ, електронного уряду- 

вання та демократії, а також навчання місцевих спеціалістів та 
пересічних жителів, у Хмельницькій міській територіальній 
громаді налагоджено прозоре та відкрите спілкування між 
владою та громадянами, мінімізується корупція та доступ людей 
до надання адміністративних послуг полегшується. Зокрема,  
це завдяки наступним інструментам, які створює та адмініструє 
ХМКП «Хмельницькінфоцентр»: офіційному веб-сайту Хмель- 

ницької міської ради; для мешканців – проект «Відкрите місто»  
є краудсорсинговою інтернет-платформою для взаємодії 
мешканців з місцевою владою та комунальними підприємствами, 
а також для самоорганізації громадян; електронний кабінет 
мешканця, електронні звернення, он-лайн подача інформацій- 

ного запиту, ЦНАП, електронні черги, MyCity (живи, 
відпочивай, аналізуй, інвестуй – єдина інформаційна система 
міста); для бізнесу – електронні послуги ЦНАП. Особливо  
в умовах пандемії та обмежень соціалізації цифрові рішення 
почали активно впроваджуватися й повинні у подальшому 
розвиватися у територіальній громаді.  

На різних етапах розвитку для територіальних громад однією 
з головних проблем управління є визначення ключових факторів, 
підвищення ефективності функціонування економічних систем, 
розробка схем управління цими факторами та реалізація дієвих 
механізмів, що забезпечують отримання заданих результатів 
ефективного управління територіальною громадою. Таким 
чином, успішний досвід Хмельницької територіальної громади у 
визначенні або створенні відповідних інструментів і механізмів 
організації фінансових і часових резервів шляхом удосконалення 
організаційного механізму державного управління у територіаль- 

ній громаді доцільно вивчати й імплементувати іншими. 
З метою кращої реалізації наданих державою повноважень  

в умовах пандемії необхідні відповідні зміни правових засад 
функціонування місцевої влади. Також, враховуючи, що дана 
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територіальна громада була нещодавно створена новими 
науковими розвідками мають стану дослідження впливу старос- 

тинських округів на розвиток громади та вивчити динаміку  
її подальшого розвитку на основі самооцінки інституційного 
розвитку та оцінки людиноцентричних показників діяльності. 
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