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6 вересня під час чергової сесії Рівненської обласної ради було внесено зміни до перспективного плану 
формування територій громад Рівненщини. Цим рішенням облради було розв'язано ряд важливих питань. По-

перше, прибрано із карти області так звану білу пляму, тобто громаду, яка не булла віднесена до жодної ОТГ. 
Відтепер Теслугівська сільська рада, яка і булла цією плямою, включена до Крупецької об'єднаної громади. По-

друге, відкрито дорогу для процесів приєднання сільрад до вже діючих ОТГ. Йдеться про вже згадану 
Теслугівську сільську раду, яку разом із Рідківською та Хотинською сільрадами Радивилівського району 
віднесено за планом до вже діючої Крупецької ОТГ. Також йдеться про Горбаківську сільську раду 
Гощанського району, яка вже давно ініціює процесс приєднання до Бабинської ОТГ. По-третє, передбачено 
створення нових громад, які раніше не планувались, але в яких вже розпочато об'єднавчі процеси. Заплановано 
створити Шпанівську ОТГ (Шпанівська та Великожитинська сільські ради Рівненського району) та 
Морочненську ОТГ (Морочненська, Неньковицька, Сенчицька та Омитськасільські ради Зарічненського 
району). 

14 вересня 2017 року пройшов Інформаційно-навчальний захід «Шляхи створення об’єднаних 
територіальних громад: процедури об’єднання та приєднання. Результати успішних ОТГ» у приміщенні 
Рівненського Центру розвитку місцевого самоврядування, створеного за підтримки програми «U-LEAD з 
Європою» та Мінрегіону 

Участь у заході взяло 35 представників місцевих громад Рівненської області. Це були голови, депутати, 
працівники рад сільських, селищних та міських рад. Окрім них були й представники окремих РДА та 
громадських організацій. Всіх їх цікавили два ключові питання: які переваги має статус спроможної об'єднаної 
громади та як правильно пройти процедуру створення ОТГ.  

Експерт Центру Михайло Шелеп коротко розповів про мету створення та діяльність Рівненського 
Центру розвитку місцевого самоврядування. Також він розповів про сучасний стан реформи місцевого 
самоврядування на Рівненщині, зосередивши увагу й на новій версії Перспективного плану формування 
територій громад області. 

Юрисконсульт Микола Волчецький розповів про правове підґрунтя для добровільного об’єднання 
територіальних громад, а також детально пояснив алгоритм та строки цього добровільного об’єднання. Експерт 
Василь Поліщук пояснив присутнім суть фінансової децентралізації та повідомив, які фінансові переваги дає 
об’єднання громад. Натомість Тарас Микитин, теж експерт Центру, розповів учасникам заходу про нові 
джерела фінансування для ОТГ, а саме: кошти ДФРР, державні субвенції, міжнародну технічну допомогу. 

Буде впроваджено пілотний проект з реформ соціальних послуг. Три об’єднані територіальні громади 
Рівненщини – Миляцька, Підлозцівська та Радивилівська – включені до переліку ОТГ, де буде впроваджено 
пілотний проект у сфері соціальних послуг. У цих трьох та ще 35 по всій Україні ОТГ введуть модель 
адміністрування з надання послуг на базовому рівні – за місцем проживання людини. Планується соціальні 
послуги надавати за принципом «єдиного вікна», тобто документ на призначення виплат, державних допомог, 
субсидій, пенсій, послуг можна буде здати у населеному пункті, де живете. В ОТГ створять віддалені робочі 
місця для прийому громадян і надання послуг Пенсійного фонду, соціального страхування, а також державної 
служби зайнятості. 

У такий спосіб у соціальній сфері відбуватиметься децентралізація повноважень. Проект реалізується 
Міністерством соціальної політики України із залученням міжнародної технічної допомоги Ради Європи та 
Світового банку. 

Список літератури: 
1. http://decentralization.gov.ua 
2. Газета «Голос України» 2017р. 
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ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТЕРИТОРІЙ У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

В останні роки набула популярності система просторового планування територій. З огляду на 
європейський досвід, що має багаторічні традиції, залишається відкритим питання розумної планомірної 
організації простору міст, селищ, промислових об’єктів із поєднанням розміщення природних територій (лісів, 
парків, озер, річок, природно-заповідних об’єктів). Таке планування територій здатне задовольняти не лише 
соціально-економічні, але й естетичні, культурні, рекреаційні потреби населення. Особливо яскраво ці 
тенденції проявляються зараз, у період реформування місцевого самоврядування та об’єднання зусиль жителів 
територіальних громад з метою вирішення певних соціально-економічних проблем на їх територіях. Зокрема, 
«Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні», схвалена 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р. підтримала реформу місцевого 
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самоврядування, спрямовану на створення й підтримку сприятливого життєвого середовища, забезпечення 
сталого соціально-економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, задоволення 
інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності, надання населенню органами місцевого самоврядування 
високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на відповідних територіях, 
узгодження інтересів держави та територіальних громад [2]. 

Тенденції розумної просторово організації територій підтримує й Закон України «Про основи 
містобудування», що діє ще з 1992 р. Ним визначено основи містобудування, сформульовано поняття 
містобудівної діяльності як цілеспрямованої діяльності державних органів, органів місцевого самоврядування, 
підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань громадян щодо створення й підтримання повноцінного 
життєвого середовища. Така діяльність охоплює прогнозування розвитку населених пунктів і територій, 
планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об’єктів містобудування, 
спорудження інших об’єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного 
характеру ландшафту й довкілля, реставрацію та реабілітацію об’єктів культурної спадщини, створення 
інженерної та транспортної інфраструктури. Хоча й існує законодавче регулювання процесу просторового 
планування територій місцевих громад, проте виникають певні труднощі у практичній їх реалізації, не вистачає 
досвіду, фахівців у сфері просторового планування. 

Як свідчить закордонний досвід, за останні 50 років у розвинутих країнах світу відбулися суттєві зміни 
у практиці планування розвитку територіальних громад (місцевого розвитку). Загалом такі зміни стосуються 
трьох напрямків. 

1. Змінилися рівні відповідальності влади за здійснення планування розвитку територій. Територіальні 
громади взяли практично всю відповідальність на себе за місцеву ситуацію, за рівень якості праці, навчання, 
відпочинку та життя у громаді. 

2. Трансформувалася методологія здійснення процесу управління місцевим розвитком. Уся діяльність громад 
підпорядкована стратегії, яка створюється і виконується громадою і яка реалізовується через перманентну 
плановану проектну діяльність, підпорядковану стратегії.  

3. Відбулася зміна суб’єкта управління. Міста через партнерство та міжмуніципальне співробітництво почали 
самостійно розширювати простір свого впливу у регіоні, створюючи місцеві фактори конкурентних переваг, 
формуючи спільні проекти для зростання конкурентоспроможності (транспортні коридори, індустріальні парки, 
публічно-приватні партнерства, кластери, тощо), а також формувати власний унікальний імідж своїх територій. 

Науковий і практичний інтерес становить досвід розвинених держав світу у сфері просторового 
планування. Зокрема, законодавство щодо просторового плануванні у США існує на рівні штатів. Федеральний 
уряд для участі в просторовому плануванні може використовувати лише важелі, стимулюючі дії штатів або 
муніципалітетів: обумовлювати виділення федеральних коштів на розвиток доріг, інших елементів 
інфраструктур або на природоохоронні заходи прийняттям місцевих генеральних планів, зональних регламентів 
і ін. Окремі штати частково поступаються повноваженнями Федерації в управлінні парками, охороні довкілля, 
розвитку мережі доріг і громадського транспорту, реконструкції міст, захисту грунтів, охороні здоров’я. При 
цьому саме штати контролюють процес землекористування, при цьому вони мають право передавати свої 
повноваження на муніципальний рівень. Планування капітального будівництва, як правило, здійснює власник 
землі. Штатні автостради та приміські залізничні лінії планує штат, він же відповідає й за розміщення 
університетів, в’язниць, національних парків, лісів, заповідників. Місто відповідає за школи, пожежні команди, 
поліцейські ділянки і дитячі майданчики, місто чи село – за приватну забудову. Але є і виключення (Нью-

Джерсі, наприклад, узгоджує муніципальне планування землекористування на рівні штату). У США 
законодавча база просторового планування на рівні штатів не уніфікована: і обсяги повноважень штатів, і 
муніципалітетів, різняться. Територіальні плани різноманітні за змістом, територіальним масштабом і 
детальністю розробки. Найбільш універсальні, як правило, «всебічні генеральні плани» (англ. «comprehensive 
plan») муніципального рівня, що розробляються часто в масштабах 1: 10000 - 1: 24 000. До складу всебічного 
генерального плану можуть входити до 20 карт, у тому числі: карти існуючого і планованого використання 
територій; карти, що визначають умови для освоєння (топографія, об’єкти охорони, геологічні характеристики, 
стан грунтів, рослинності і вод, основних елементів інфраструктури), ситуаційний план та ін. Іноді «всебічні 
генеральні плани» приймаються на рівні району. 

Спеціалізований просторовий план («master plan») може відноситися тільки до частини муніципальної 
території, лише до транспортної системи або її частинах, до розміщення парків, аеропортів, туристських 
маршрутів і т.д. Зазвичай такий план приймає адміністрація спеціалізованих округів зі своїми кордонами 
(паркові, шкільні та ін.). Масштаб спеціалізованих планів зазвичай становить від 1: 2500 до 1: 2000. 
Практикуються й схематичні плани розвитку окремих територіальних компонентів. 

Призначення, місце розташування, розміри і форма будівель на ділянках визначаються на 
муніципальному рівні Законом «Про зонування територій». Кожен закон про зонування розробляється на 
основі прийнятого генерального плану або його спрощеної схеми і складається з двох частин: зональних правил 
і карти зонування. Територія муніципалітету заради запобігання шкідливому впливу різних об’єктів на 
оточення (шум, шкідливі викиди, вантажні потоки) ділиться на зони різного переважного землекористування: 
житлові зони різної щільності забудови, зони торговою, діловою, промислової забудови, з перерахуванням 
дозволених видів діяльності. Допустима щільність забудови встановлюється у кожній зоні за допомогою 
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коефіцієнта використання територій: загальна площа всіх поверхів не може перевершувати площу ділянки у 
встановлений регламентом число разів. 

Саме на основі такого досвіду європейських країн, нині у свіх регіонах України проводиться 
конкурсний відбір експертів з просторового розвитку. Міністерством регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України, спільно з Програмою для України з розширення прав і 
можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою», що спільно фінансується 
Європейським Союзом та його державами-членами (Данією, Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією) й 
виконується Deutsche Gesellschaftfür Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH та Шведським агентством з 
питань міжнародного співробітництва і розвитку (SIDA), оголошено конкурсний відбір радників з питань 
просторового планування та управління ресурсами. Задля підтримки координації заходів з місцевої 
децентралізації у всіх 24 областях України Програма «U-LEAD з Європою» проводить загальнонаціональний 
конкурс з відбору висококваліфікованих фахівців до групи експертів. Ретельно відібрані експерти (радники) 
працюватимуть за призначенням у різних регіонах, надаючи консультаційну й експертну підтримку щодо 
впровадження реформи місцевого самоврядування, адміністративно-територіальної реформи, децентралізації 
повноважень центральних органів виконавчої влади та реформи державної регіональної політики [3]. 

Зрозуміло, що найвагомішим донором у сфері політики регіонального розвитку традиційно виступає 
Європейський Союз, який упродовж останнього десятиліття надає значну технічну допомогу у сфері розробки 
й реалізації регіональної політики. Спектр наданої допомоги та джерел фінансування є багатоманітним і 
концентрується як на національному, так й на регіональному рівнях. Окремим важливим елементом є блок 
програм підтримки розвитку прикордонних територій, який має значний вплив на динаміку розвитку та якість 
урядування деяких регіонів, зокрема, на західному кордоні України. Основи співпраці між Україною та ЄС у 
сфері політики регіонального розвитку та транскордонного співробітництва були визначеними у рамках 
положення Статті 70 «Угоди про партнерство і співробітництво» та розділу «Прикордонне й регіональне 
співробітництво» порядку денного асоціації. 

Окрім технічної допомоги між ЄС та Україною, існує політичний діалог у сфері регіонального розвитку 
між Урядом України та Європейською комісією – у рамках меморандуму про взаєморозуміння для 
започаткування діалогу про регіональну політику та розвиток регіонального співробітництва між 
Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською комісією, підписаним у 2009 
році міністром Василем Куйбідою та комісаром ЄС з питань регіональної політики Павлом Самецьким. Слід 
зазначити, що подібний діалог Єврокомісія має лише з декількома країнами світу (зокрема, з Росією, Бразилією, 
Китаєм, Грузією), що підкреслює важливість цього вектору співпраці між ЄС та Україною.  

Всі документи просторового планування повинні узгоджуватися з органами планування як по 
вертикалі, так і по горизонталі – з сусідніми територіями. Аби зупинити остаточне позбавлення громад 
перспектив розвитку, органи місцевого самоврядування повинні активізувати розроблення містобудівної 
документації (в першу чергу схем планування територій районів, зонінгу територій сільських рад та 
генеральних планів населених пунктів) як інструмента стратегічного планування й оперативного управління 
територіями, їх резервування для майбутніх містобудівних потреб з урахуванням вимог містобудівного, 
земельного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного законодавства. 
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Постановка проблеми. Наявність місцевого самоврядування, що здатне забезпечити ефективне 

функціонування територіальних громад – є однією з найважливіших ознак демократичного розвитку країни, 
оскільки допомагає швидко реагувати та вирішувати питання соціально-економічного розвитку на місцевому 
рівні. Не менш важливу роль у цьому аспекті відіграє фінансова децентралізація, адже вона є основою умов 
незалежності та життєздатності органів місцевої влади:  децентралізація процесів ухвалення рішень; збільшує 
можливості участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй території; фіскальна децентралізація сприяє 
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