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Черговий Вісник Інституту громадянського суспільства ми присвя-
чуємо уже традиційно двом дуже важливим темам: децентралізації
та реформі державної регіональної політики.

Варто зауважити, що саме ці дві реформи, які впроваджуються в
Україні паралельно є дуже важливими для формування єдиного держав-
ного українського простору в межах своєї суверенної території та ство-
рення збалансованої, ефективної та необтяжливої для народу влади.

Багато різних міфів та перекручувань, що супроводжують ці рефор-
ми в медійному просторі, надмірна політизація при ухваленні окремих
нормативних актів загалом шкодить реформам. Адже досить стрункі та
логічні юридичні конструкції починають змінюватись, що породжує
певні правові лакуни, які призводять до проблем, в реальному житті. 

Проте, не зважаючи ні на що, процес запущено, місцеве самовря-
дування починає ставати більш спроможною та ресурсно забезпече-
ною місцевою владою, яка є найближчою до людини.

З січня поточного року в Україні запрацювала нова бюджетна сис-
тема,яка дала місцевому самоврядуванню не тільки додаткові ресур-
си, але й додаткову мотивацію нарощувати місцеву економіку. Зміна
бюджетної системи, яка по-новому запрацювала в Україні уже з
січня поточного року, дала місцевому самоврядуванню додаткові
ресурси, а особливо додаткову мотивацію нарощувати місцеву еко-
номіку. Додаткові ресурси вилились в сотні кілометрів асфальтова-
них вулиць, ремонт шкіл та лікарень. Лише відрахувань з продажу
підакцизних товарів місцеві громади отримали понад 5 млрд гри-
вень. Це сума, яка є значно більшою від суми коштів Державного
фонду регіонального розвитку і, яка стала тим додатковим ресурсом
модернізації місцевої інфраструктури.

В цьому році вперше здійснено розподіл коштів на підтримку
регіонального розвитку не за принципом лояльності регіону, а на
основі формули, визначеної законом. Державний фонд регіонально-
го розвитку разом із зростанням фінансових ресурсів місцевого
самоврядування має стати реальним інструментом економічного
зростання українських громад та регіонів.

Звичайно, реалізація цих реформ зіштовхується з цілою низкою
проблем, як нормативного, так і передусім інституційного характеру –
не готовністю органів місцевого самоврядування та посадових осіб
працювати в нових умовах, без лобізму, а за правилами. Особливо
це видно по низькій спроможності регіонів генерувати реальні проек-
ти регіонального розвитку на 2016 рік.

Проте слабка спроможність щодо підготовки реальних розвитко-
вих проектів характерна не тільки для України. Навіть в ЄС частина
нових країн-членів не може вибрати зарезервовані для них ресурси
через слабкі проекти. Про це йшлося на Відкритих днях регіонів
Європейського союзу в жовтні цього року.

Саме про ці теми ми й говоримо на сторінках цього числа вісника. 
Більше інформації ви можете дізнатись із публікацій та із сайту
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Відкриті дні, які щороку проходять в столиці
об‘єднаної Європи збирають тисячі людей з різних
країн континенту. Передусім – це, звичайно, регіо-
нальні та місцеві діячі, науковці, експерти та кон-
сультанти з різних європейських країн та регіонів.
Загалом, учасників таких різних заходів десь під 6
тисяч. Різні тематичні засідання, семінари, кращі
практики щодо різноманітних аспектів регіональ-
ного розвитку. Організатором цих заходів є комі-
тет регіонів Європейської комісії. Залучається до
процесу і комісія з регіонального розвитку Євро-
парламенту.

Про основну ідею

Цьогоріч основним гаслом відкритих днів стало:
«Партнерство для інвестування і зростання».

Про партнерство йшлося всюди. Партнерство, діа-
лог, згуртованість – це основна ідеологічна концепція
Європейського Союзу сьогодні.

Про спрощення політики
згуртованості

Європейці визнають, що реалізація проектів в рам-
ках політики згуртованості не є простою справою і
значна частина суб‘єктів, які обов‘язково мають бути
залучені в проекти політики згуртованості не готові до
такої проектної діяльності. Саме тому зараз і постало
питання про спрощення доступу до формування полі-
тики згуртованості та її реалізації. Для цього створено
групу високого рівня експертів для вироблення пропо-
зицій щодо спрощення процедур політики згуртова-
ності, комітет регіонів це підтримує.

Фінансова криза, яка розпочалась ще в 2008 році,
спричинила падіння інвестицій в економіку Європи
загалом до 15%, найбільше падіння мало місце якраз
в менш розвинених регіонах, а це негативно впливає
на вирівнювання диспаритету між регіонами. Тому
доступ до європейських фондів в умовах кризи інвес-

Брюссель. Відкриті дні. 
Міркування по завершенні1

1 Повний виклад на сайті www.csi.org
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тицій є важливим чинником стримування надмірного
ускладнення регіонального розвитку.

Проте, для ефективного використання європейських
фондів для регіонального розвитку потрібна політична
воля самих регіонів, наявність їх спроможності готува-
ти та реалізовувати реальні розвиткові проекти.

Примітка: В Україні в 2015 році вперше
реально запрацював Держаний фонд регіональ-
ного розвитку, який за своєю ідеологією дуже
подібний до європейських фондів і який має фінан-
сувати проекти регіонального розвитку, що готу-
ються в регіонах. Практика поточного року пока-
зала, що в регіонах реально немає розвиткових
проектів у європейському розумінні цього слова.
Регіональні проекти 2015 року – це фінансування
різноманітних довгобудів, ремонтів, асфальтуван-
ня вулиць та заміна вікон у школах. Європейський
Союз застосовує проектний підхід до фінансуван-
ня регіонального розвитку уже багато років, але
виявляється і там є регіони, які недостатньо володі-
ють вмінням готувати такі проекти. Навіть для країн
ЄС є технічна допомога від ЄС аби сформувати
спроможність регіонів для використання механізмів
фінансування розвитку, які є доступними.

Про спрощення та стабільність

Наявність досить ускладнених процедур та форма-
лізація вимог щодо проектів, які подаються на отри-
мання фінансування викликає нарікання у багатьох,
а особливо у тих, хто має невисоку інституційну
спроможність. Вони ставлять питання, що слід зроби-
ти Європі аби бюрократія не замінила демократію?

Інші учасники політики згуртованості не бачать
значних проблем у процедурах та формалізованих
умовах. Вони застерігають: «Спрощуючи процедури,
ми повинні також розуміти, що законодавчі приписи
мають бути достатньо стабільними. Навчитись вико-
ристовувати процедури можна лише тоді, коли вони
не надто часто змінюються».

Примітка: Дискусія щодо стабільності чи просто-
ти певних правил показує, що має сповідуватись
філософія балансу між спрощенням та стабільністю.
Оцінюючи невдоволення складними процедурами,
ЄС не кинувся відразу їх спрощувати, створена відпо-
відна дослідницька група, яка проаналізує реаліза-
цію політики, визначить слабкі місця і лише тоді буде
запропоновано зміни, якщо такі є об‘єктивно потріб-
ними. На жаль, ми в Україні дуже часто змінюємо пра-
вила, не поцікавившись у чому причина негативного
результату: погані правила чи їх недотримання?

Про міста та регіони

Політика згуртованості спрямовується на регіони
країн-членів ЄС, але в цій політиці особлива роль від-
водиться містам. Адже саме тут формується основна
частина ВВП ЄС, тут проживає більшість населення ЄС
і саме міста стають тими центрами, які поширюють
свої впливи на інші території регіону і є каталізатора-
ми зростання якості життя в територіях поза містами.

Більшість країн-членів ЄС є досить децентралізова-
ними. Місцева влада має відповідальність за створення
якісного та комфортного життя в місті та регіоні. Проте і
тут є проблеми з бюрократичною адміністрацією, яка
не хоче застосовувати кращі практики місцевого та
регіонального розвитку, електронного управління.
Учасники стверджують, що в децентралізованих систе-
мах, де має місце певна ретроградність місцевої влади,
гасло «більше Європи» не розв‘яже місцеві проблеми.

Коментар: в часи, коли до ЄС приєднувались
різні країни, які часто значно відставали від ядра ЄС
за всіма показниками, аби швидше проводити в цих
країнах реформи, творити логічну систему управ-
ління, популярним було гасло «більше Європи».
Створювався певний стереотип, що європейські
інституції знають і вміють все, тому саме вони можуть
вирішити усі проблеми. Проте інституції ЄС не про-
никають і не мають проникати на всі рівні урядуван-
ня в різних країнах-членах. Органи місцевої влади
підпорядковуються національному законодавству і
формуються на основі національних законів на міс-
цевих виборах. Тому виборці також мають нести
свою відповідальність за ефективність тих, кого вони
обрали. Аби якимось чином пом‘якшити негативні
впливи від не зовсім вдалих виборів, зараз в ЄС
набирає популярності новий тренд «багаторівневе
управління», якому також було відведено досить
багато часу в рамках «відкритих днів».

Про Європейський територіальний
сценарій та бачення 2020

Цьому питанню було присвячено кілька виступів
ключових експертів. Важливою спільною ідеєю цих
виступів стало комплексне бачення ролі міст, як інтег-
раторів території і поза ними.

Європейці хочуть дати собі відповідь, а що таке
європейська територія? Що таке європейська іден-
тичність? Пошук відповідей на ці питання відбувається
на фоні, як центробіжних так і відцентрових тенден-
цій в різних країнах та регіонах. Тому потрібно
балансувати ці виклики.
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Єдність європейського простору сьогодні ще не є
фактом, який уже відбувся.

«Якщо ви плануєте прокладання трамвайної лінії
між різними містами з обох боків кордону в Європі у
вас виникає потреба багатьох узгоджень правил та
стандартів, які в цих містах відрізняються. Але попри
це, міста-метрополії біля кордону поширюють свій
вплив на інші території поза національним кордоном».

Коментар: це актуально і для України з поправ-
кою, що мова може йти про території областей та вплив
міських центрів, які розміщені в одній області, є значним
на території іншої області, що тяжіють до цього міста.

Головна ідея бачення територіального розвитку
2020 – Європа відкрита та поліцентрична.

Головний інструмент – розкриття регіонального різ-
номаніття та розвиток регіонів для зменшення асиметрії. 

Коментар: Прогнозування та передбачення
тенденцій регіонального розвитку вкрай критично і
для України. На жаль, протягом всіх років існування
України, як незалежної держави, такі прогнози не
виконувались, що і призвело до того, що факт регіо-
налізації держави, сепаратизм і напруженості між
регіонами стали певним чином великою несподіван-
кою для української влади. 

Виходячи з того, що війна на Донбасі уже внесла
великі корективи у розвиток різних українських регіонів
і матиме ще тривалий вплив на різні аспекти соціально-
економічного розвитку багатьох регіонів, оцінка ризиків
та викликів щодо регіонального розвитку, а також його
прогнозування для нас стають конче потрібними.

Про концентрацію 
та децентралізацію

В Європі, так само, як і в Україні багато говорять
про децентралізацію і застосовують її на практиці.
Проте і тут є певні дискусії, як відрізнити децентралі-
зацію від концентрації?

В умовах кризи територіальні гравці діють на
користь концентрації. Фактично це означає злиття
досить спроможних та великих міст у ще більші
структури, які стають більш конкурентноспроможни-
ми в Європі. Це особливо характерно для Північної
Європи. Це централізація чи децентралізація? З
одного боку, по відношенню до учасників, які зли-
лись в нову структуру – то централізація, але по від-
ношенню до держави – децентралізація, оскільки
більші територіальні структури можуть займатись
більш широким колом компетенцій, мати більші
інвестиційні можливості та публічні повноваження, які
їм переходять від держави.

Аби внести певну ясність у цій дискусії, таке злиття
сильних у ще більш сильну структуру по суті не є цен-
тралізацією, а є концентрацією, що дає змогу отрима-
ти нові можливості та нові повноваження, які необхідні
для конкурування на глобальних ринках ресурсів.

Про регіональне промислове
відродження

Про відродження промисловості в Європі почали
говорити порівняно недавно. Тенденції останніх деся-
тиліть щодо інновацій, економіки знань, ноу-хау і т.п.
поступово привели до того, що промисловість із ЄС та
США перекочувала в Китай, Індію та інші країни Азії,
частково Південної Америки та Африки. Це призвело
до змін у структурі регіональної економіки, які часто
ставали причинами погіршення зайнятості населення.

Цікавий приклад з Великою Британією, яка впродовж
2000-них років фактично втратила статус великої авто-
мобільної держави. Падіння виробництва автомобілів
там склало майже два рази, скоротилась кількість компа-
ній-виробників та заводів. Після 2010 року відбувається
швидкий під‘йом автовиробництва і в 2016 буде виго-
товлено 2 млн автомобілів, тобто більше ніж в 1997-му.

Яким чином цього вдалось досягнути? Як британці
змогли тут конкурувати з азійцями? От їх короткий
рецепт: «Ми намагаємось не зменшити вартість
робочої сили, а збільшити продуктивність праці. Ми
зараз не продукуємо малі автомобілі, цим займаєть-
ся тепер Індія, ми робимо автомобілі для життя».

Коментар: Приклад відродження британського
автопрому показує, що головним для цього є не ство-
рення монополії чи пільгового оподаткування для
обраних компаній, як це було в Україні, а створення
умов для отримання конкурентного виробника.

Замість підсумку

Відкриті дні ЄС – це дійсно вагомий фактом фор-
мування «європейського менталітету».

Це також дуже тонка та інтелектуальна пропаганда
цінностей ЄС через залучення до процесу вироблення
політик широкого кола експертів та регіональних діячів. 

Це пояснення людям, які реалізують політики ЄС в
різних країнах та регіонах, філософії формування
таких політик.

Напевно, це недешевий та непростий інструмент,
який вимагає багато організаційних затрат, але він
того вартий. Саме тому, виглядає, що в Україні уже
також визріли обставини аби запровадити подібні
«відкриті дні»…

22.10.15
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В Україні створений Державний фонд регіонально-
го розвитку (далі Фонд). 

Як зазначено на Інтернет сторінці Фонду (http://
dfrr.minregion.gov.ua/):

«Створення ДФРР дозволяє започаткувати в
Україні фінансування проектів регіонального розвит-
ку на конкурсній основі та відповідно до регіональних
стратегій розвитку та планів заходів з їх реалізації...»,
через «...відхід від старої практики фінансування
виключно будівництва все нових об’єктів, передусім
бюджетної сфери, які домінували в переліках фінан-
сування за кошти субвенції на соціально-економічний
розвиток регіонів, субвенцій на соціально-економіч-
ний розвиток окремих територій, державних цільових
програмах».

На 2015 рік зареєстровано 938 проектів, але про-
ектів розвитку одиниці. Більшість зареєстрованих про-
ектів так і не відійшли від «будівництва (або рекон-
струкції) об’єктів бюджетної сфери». При цьому
виникає запитання навіщо будувати новий будинок
культури на 400 місць, якщо чисельність населення у
всій сільраді 700 осіб, а в даному селі лише 300? Чи
інша ситуація, якою особливо вирізнялась Київська
область, де значна кількість проектів стосується
ремонту вулиць та водогонів у селах навколо Києва,
де є власні фінансові ресурси і де вартість земельних
ділянок є досить високою і на них є попит? В той же
самий час, периферійні райони області фактично не
представлені у переліку проектів.

Перспективні, розвиткові проекти є радше винят-
ком, ніж правилом.

Цікавим виглядає проект «Реалізації концепції
людського розвитку через створення центру позитив-
них змін в «Н» громаді «Н» району «Н» області з
інтеграцією в фізкультурно-інтелектуальний простір».
Фізкультура на селі дійсно практично вмерла, але з
проекту не видно , чи має він життєздатність на май-
бутнє. В принципі, це може бути точкою розвитку
громади, а може й ні.

Щоб оцінити ступінь проектів «розвитку» варто
ознайомитись з тематикою проектів (суми, умови
можна подивитись тут: 

http://dfrr.minregion.gov.ua/Projects-list).
Ми в свою чергу провели невелике дослідження

проектів відібраних регіональними комісіями та скла-
ли вибірку проектів, які виглядають, як проекти роз-
витку. Далі пропонуємо короткий огляд за областями
(на 2015 рік).

З усього переліку проектів нових ідей та власне
розвиткових проектів є вкрай мало.

До того ж частина проектів, що має розвитковий
характер так і не отримала підтримки в регіональ-
них комісіях чи навіть у Мінрегіонбуді за різних
причин.

Варто навести цікавий, на наш погляд, проект роз-
виткового характеру, який відібраний регіональною
конкурсною комісією, але так і залишився непрофі-
нансованим:

Проблема, на вирішення якої направлений проект,
пов’язана із зменшенням обсягів нафтогазовидобутку,
переробки та транспортування вуглеводнів підприємства-
ми НГК Долинщини, що у свою чергу призвело до скоро-

чення дохідної частини міського бюджету (70% доходів
міського бюджету м. Долина формувалось в наслідок
функціонування підприємств нафтогазового комплексу)
це типова проблема багатьох регіонів України. 

Про проекти Державного фонду 
регіонального розвитку

Заявник Регіон

Обсяг фінансування, тис.грн.

Статус проекту
З ДФРР

З місцевих
бюджетів

Кошти
партнерів

Загалом

Долинська
міська рада

Івано-Франківська область,
Долинський район 4900 530 100 5530 Відібраний

регіональною комісією

Реєстраційна
картка проекту http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation-full?PROJT=495

Проект «Розвиток індустріального парку «Долина» 
в місті Долина Івано-Франківської області» 

(№000495-ІФ, проект відібраний регіональною комісією).
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№ 38, грудень, 2015 року

Крім цього, прямими наслідками скорочення обся-
гів роботи підприємств нафтогазового комплексу для
Долинщини є погіршення ситуації із зайнятістю насе-
лення, посилення соціальної напруги в суспільстві
тощо.

Щоб змінити цю ситуацію і був розроблений цей
проект, в межах якого планується побудова індустрі-
ального парку, базового інженерного облаштування
земельної ділянки індустрального парку «Долина». 

Більшість коштів в межах реалізації проекту про-
понується витратити на інфраструктурну складову –
будівництво внутрішньої автомобільної дороги та
вітки під’їзної залізничної колії в межах індустріаль-
ного парку. 

Наявність цієї важливої транспортної інфраструк-
тури суттєво підвищить конкурентні переваги земель-
ної ділянки та сприятиме високому інтересу до неї з
боку потенційних інвесторів. 

Крім того, в рамках «м’якої» складової проекту
пропонується провести потужну промоційну роботу
з метою максимального поширення інформації про
індустріальний парк серед потенційних інвесторів. 

Інституційна сталість

Основні видатки проекту заплановані на проекту-
вання та спорудження необхідної базової інженерної
інфраструктури індустріального парку. Ця інфрас-
труктура в комплексі з існуючими конкурентними
перевагами земельної ділянки парку забезпечить
його високу привабливість для потенційних суб’єктів

господарювання, що виявлять бажання стати керую-
чою компанією чи учасниками (інвесторами) парку. 

Політична сталість

Індустріальний парк «Долина» покликаний стати
майданчиком для залучення нових промислових
виробництв задля диференціації місцевої структури
промисловості.

Крім того, завдяки розвитку індустріального парку
очікується вирішення таких проблем як: зайнятість
місцевого населення (особливо категорії жінок та
молоді) та формування дохідної частини місцевих
бюджетів (міського, районного, обласного).

В підсумку можна стверджувати, що вплив проекту
на життя міської громади – основної цільової групи
проекту, буде значним. Крім того, значний позитив-
ний вплив очікуватиметься на інші цільові групи –
населення навколишнього регіону, Долинського
району та всієї Івано-Франківської області в цілому.

По причинам відсутності певної проектної докумен-
тації, проект не було профінансовано, але це приклад
досить перспективного розвиткового проекту, який
має шанс на подання для фінансування у 2016 році.

На наш погляд, повноцінне застосування механіз-
мів ДФРР в 2016 році стане позитивним лише за
умови, коли Мінрегіон не буде пропускати до фінан-
сування проекти, які такими по суті не є. Саме це
змусить регіони відповідально підходити до підготов-
ки проектів.

Роман Ткачук

Розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2012-2015 роках 
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На виконання положень Постанови КМУ від 6 серпня
2014 р. № 385 «Про затвердження Державної стра-
тегії регіонального розвитку на період до 2020 року»
для забезпечення реалізації державної регіональної
політики обласні державні адміністрації (ОДА) мають
забезпечити підготовку проектів регіональних стратегій
розвитку, розробку та затвердження планів заходів
щодо їх реалізації. Термін відведений Постановою на
підготовку проектів спливає 06 лютого 2015 року.

Підготовка стратегій у областях є важливим ета-
пом, потрібним для фінансування проектів із
Державного фонду регіонального розвитку, який з
новими змінами статті 24-1 Бюджетного кодексу
України стає все більш схожим на європейський
механізм фінансування регіонального розвитку.

Адже фінансування проектів регіонального розвитку,
які будуть готуватись в областях, з Державного фонду
регіонального розвитку можливе лише за умови, коли ці
проекти відповідатимуть регіональній стратегії розвитку.

Відтак області, які не підготують нові стратегії роз-
витку, що відповідатимуть новій Державній стратегії
регіонального розвитку України до 2020 року,
можуть мати проблеми із таким фінансуванням.

Нами було здійснено моніторинг оприлюдненої на
офіційних Інтернет сайтах ОДА інформації про стан
робіт з підготовки регіональних стратегій станом на
21 жовтня 2015 року.

В процесі роботи виявлено, що на сьогодні майже
всі області України мають затверджені відповідним
рішенням обласної ради «Стратегії розвитку
області на період до 2020 року». Дві області
представили доопрацьовані проекти Стратегій:
Запорізька в редакції на 07.10.2015 р., Львівська в
редакції на 22.06.2015 р.

Щодо «Планів реалізації Стратегії регіональ-
ного розвитку областей», на сьогодні цей документ
затведжено відповідним рішенням обласної ради майже
у половині (11) областей України (Житомирська,
Закарпатська, Київська, Кіровоградська, Луганська,
Миколаївська, Рівненська, Сумська, Харківська,
Хмельницька, Черкаська). У 7 областях представлені
проекти «Планів реалізації Стратегії регіонального роз-
витку області» (Волинська, Дніпропетровська, Івано-
Франківська, Львівська, Полтавська, Тернопільська,
Чернігівська), при чому у 4 з них проект погоджено роз-
порядженням голови ОДА. У інших 6 областях на сайтах

ОДА або обласних рад розміщені інформаційні пові-
домлення (оголошення) про збір ідей проектів до Плану
реалізації стратегій розвитку області, документ знахо-
диться на етапі розробки – кінцеві проекти відсутні.

Далі пропонується короткий огляд по областях та
ступеню готовності документів. 

Області, в яких підготували та
ухвалили стратегії розвитку регіону

(станом на 21.10.2015 р.)

1. Вінницька область. Затверджена Рішенням
Вінницької обласної ради № 5788 від 8 листопада
2013 р. на 18 сесії 6 скликання.

2. Волинська область. Затверджена Рішенням
№34/7 від 20.03.2015 р.

3. Дніпропетровська область. Затверджена Рішен-
ням Дніпропетровської обласної ради № 561-27/VI
від 26 вересня 2014 року.

4. Донецька область. Затверджена Спільним роз-
порядженням № 195/16р від 12.05.2015 р.

5. Житомирська область. Затверджена Рішенням
Житомирської обласної ради №1403 від 19.03.15 р.
на 30 сесії 6 cкликання.

6. Закарпатська область. Затверджена Рішенням
№1220 від 06.03.2015 р. 

7. Івано-Франківська область. Затверджена Рішен-
ням Івано-Франківської обласної ради № 1401-
32/2014 від 17.10.2014 р.

8. Київська область. Затверджена Рішенням Київської
обласної ради № 856-44-VІ від 04.12.2014 р.

9. Кіровоградська область. Затверджена Рішенням
Кіровоградської обласної ради № 411 21 грудня
2012 р.(у редакції рішення Кіровоградської обласної
ради 27 березня 2015 № 716).

10. Луганська область. Затверджена Розпоряд-
женням № 272 від 26.06.2015 року від 29.06.2015 р.

http://www.loga.gov.ua/oda/about/depart/econo
my/se-state/str-dev/

11. Миколаївська область. Затверджена Рішенням
Миколаївськоїобласної ради № 9 від 16.04.2015р.

12. Одеська область. Затверджена Рішенням
Одеської обласної ради № 272-VI 28 жовтня 2011 р.

13. Полтавська область. Затверджена Рішенням
26-сесії Полтавської обласної ради 6 скликання від
16 січня 2015 року.

Про хід робіт з підготовки регіональних стратегій 
розвитку та планів заходів щодо їх реалізації 
в областях України
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14. Рівненська область. Затверджена Рішенням
Рівненської обласної ради від 18 грудня 2014 року
№1374.

15. Сумська область. Затверджена Рішенням
Сумської обласної ради від 09.04. 2015 року.
http://www.gue.sm.gov.ua/index.php/uk/strategiya-
regionalnogo-rozvitku-sumskoji-oblasti

16. Тернопільська область. Затверджена Рішенням
Тенопільської обласної ради від 15.10.2015 року.

http://www.dkrp.gov.ua/info/4675
http://www.oda.te.gov.ua/main/ua/publication/c

ontent/20090.htm
17. Харківська область. Затверджена на пленарно-

му засіданні XXXIV сесії Харківської обласної ради.
18. Херсонська область. Затверджена Рішенням

XXXVI сесії VІ скликання від 10.09.2015 № 1296.
http://www.khoda.gov.ua/ua/strategiya-rozvitku-2020

19. Хмельницька область. Затверджена Рішенням
Хмельницької обласної ради No24-4/2011 від 18
травня 2011 року.

20. Черкаська область. Затверджена.
21. Чернівецька область. Затверджена Рішенням

Чернівецькоїї обласної ради № 63-31/15 18 червня
2015 року ХХХI сесія 6 скликання.

http://www.oda.cv.ua/page/strategiya-rozvitku-
chernivetskoi-oblasti-na-period-do-2020-roku

22. Чернігівська область. Затверджена Рішенням
двадцять п’ятої позачергової сесії обласної ради
шостого скликання 28 травня 2015 року. 

http://cg.gov.ua/index.php?id=12358&tp=1&pg=

Знаходяться на етапі підготовки
станом на 21.10.2015 р.:

1. Запрізька область. Представлено проект. У пуб-
лікації від 07.10.2015 р. зазначено: «Стратегія
регіонального розвитку Запорізької області до 2020
року проходить експертизу в постійних комісіях
обласної ради».

2. Львівська область. Представлено проект.
http://loda.gov.ua/strategiya_rozvytku

«План реалізації Стратегії
регіонального розвитку області на

період 2015-2017 роки» по областях
(станом на 03.11.15 р.)

Області, в яких підготували та ухвалили
план реалізації стратегії:

1. Житомирська область. Затверджено Рішенням
Житомирської обласної ради від 10.09.15 №1585.

2. Закарпатська область. Затверджено Рішенням
Закарпатської обласної ради від 27.08.15 №1308.

3. Київська область. Схвалено Розпорядженням
голови Київської обласної державної адміністрації від
30.04.2015 № 148. Затверджено Рішенням Київської
обласної ради від 23.06.2015 № 960-49-VІ.

4. Кіровоградська область. Затверджено Рішенням
Кіровоградської обласної ради 27березня 2015 № 716.

5. Луганська область. Затверджено розпоряджен-
ням № 350 від 13.08.2015 року від 14.08.2015 р.

6. Миколаївська область. Затверджено Рішенням
Миколаївської обласної ради 30 липня 2015 № 7.

7. Рівненська область. Розпорядження голови
обласної державної адміністрації від 27 травня 2015
року № 273. Затверджено Рішенням Рівненської
обласної ради 6 скликання 32 сесії від 12 червня
2015 року № 1471.

8. Сумська область. Затверджено Рішенням облас-
ної ради від 09.04.15 (зі змінами від 16.07.15 року)
та змінами від 28.08.15 року.

9. Харківська область. Є інформаційне повідом-
лення від 18 червня 2015: «Затверджено План захо-
дів на 2015-2017 роки з реалізації Стратегії розвит-
ку Харківської області на період до 2020 року».

10. Хмельницька область. Затверджено Рішенням
обласної ради від 28 травня 2015 року № 2-32/2015.

11. Черкаська область. Є інформаційне повідом-
лення: «25 червня 2015 року на черговій сесії облас-
ної ради затверджено План реалізації Стратегії роз-
витку Черкаської області на період 2015–2017 роки
(рішення обласної ради від 25.06.2015 № 412/VI)».

Знаходяться на етапі підготовки, опри-
люднено проект:

1. Чернігівська область. Погоджено Розпорядженням
голови обласної державної адміністрації від 27.10.15 р.
№ 587.

2. Волинська область. Наявний проект.
3. Дніпропетровська область. Погоджено Розпо-

рядженням голови обласної державної адміністрації від
20 лютого 2015 року № Р-77/0/3-15 «Про погоджен-
ня Плану реалізації Стратегії розвитку Дніпропетровсь-
кої області на період 2015 – 2017 р.р.». 

4. Івано-Франківська область. Погоджено Розпо-
рядженням голови обласної державної адміністрації
від 29.05.2015 року № 359 «Про схвалення проек-
ту плану заходів з реалізації у 2015–2017роках
Стратегії розвитку Івано-Франківської області на
період до 2020 року».

5. Львівська область. Наявний проект.
6. Полтавська область. Наявний проект.
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7. Тернопільська область. Погоджено Розпоряд-
женням голови обласної державної адміністрації від
29.07.15 року № 462-од.

Знаходяться на етапі підготовки, проект
документу не оприлюднено:

1. Херсонська область. Наявне оголошення про
збір ідей проектів до Плану реалізації Стратегії роз-
витку Херсонської області на період до 2020 року 
09 квітня 2015 р.

2. Чернівецька область. Наявне оголошення про
«Збір ідей проектів до Плану реалізації Стратегії
розвитку Чернівецької області на 2015–2017 роки».

3. Вінницька область. Наявне інформаційне пові-
домлення: «Станом на 08.07.2015 року подано 262
проекти для розроблення проекту Плану реалізації
Стратегії збалансованого регіонального розвитку
Вінницької області на 2015–2017 роки»

4. Донецька область. Оприлюднене:
– «ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН з розробки Плану

заходів з реалізації у 2015–2017 роках Стратегії
розвитку Донецької області на період до 2020 року»;

– «ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ІДЕЙ ПРОЕКТІВ до
Плану заходів з реалізації у 2015–2017 роках
Стратегії розвитку Донецької області на період до
2020 року».

5. Запорізька область. Орилюднене від 05/10/2015:
– «Оголошення про збір ідей проектів до Плану

реалізації Стратегії регіонального розвитку За-
порізької області на період 2016–2018 роки»;

– «Запорізькою обласною державною адміністра-
цією розпочато роботу над розробкою Плану реалі-
зації Стратегії регіонального розвитку Запорізької
області на період до 2020 року».

6. Одеська область. Інформація відсутня.

Одним із головних завдань Європейського
Співтовариства починаючи з 1988 є підвищення еко-
номічної та соціальної згуртованості, як на національ-
ному, так і на регіональному рівнях. Це знайшло своє
відображення в тому, що більше 40% бюджетних
витрат ЄС припадають на підтримку регіонального
розвитку в державах-членах спільноти. Згуртованість
вважається одним з основних пріоритетів, адже саме
надмірна нерівність між країнами і регіонами негатив-
но впливає на продуктивність і конкурентоспромож-
ність всього Європейського Союзу.

Формування бюджету ЄС на 2014–2020 в даний
час завершено і приблизно 351,8 млрд. євро буде
доступно для інвестицій у регіони Європи і міста в
рамках політики згуртованості ЄС з метою зростан-
ня, розвитку та створення робочих місць в масшта-
бах ЄС, а також для запобігання зміни клімату та
енергетичної залежності. В поєднанні з національ-
ною політикою держав-членів і ефектом кредитного
плеча загальна сума фінансових інструментів буде
більшою ніж 500 мільярдів євро. Політика згуртова-
ності стала основною інвестиційною політикою ЄС і
тісно пов'язана з цілями Європи 2020, орієнтованої
на всі 274 регіони Європейського Союзу, а не тільки
на найбідніших.

Основною рисою переорієнтації політики згурто-
ваності на 2014–2020 для інвестування коштів ЄС, є
адаптація до індивідуальних потреб регіонів і міст. 

Так, майже 26 млрд. євро з цих коштів будуть спрямо-
вані на підтримку впровадження низьковуглецевої еко-
номіки (енергоефективність та відновлювальні джерела
енергії). Близько 63 млрд. євро будуть спрямовані на
пріоритетні транс’європейські транспортні та екологічні
інфраструктурні проекти через Європейський фонд
регіонального розвитку (EFRD). Через Європейський
соціальний фонд (ESF) політика згуртованості забезпе-
чить значний внесок у пріоритети ЄС в галузі зайнятості,
наприклад, за допомогою програм підготовки і навчання
протягом життя, освіти та соціальної інтеграції. Принаймні
20% від загального обсягу ресурсів ESF повинні бути
виділені на сприяння соціальній інтеграції та боротьбі з
бідністю. Нова Молодіжна програма працевлаштування
в регіонах також фінансуватиметься із загального
Європейського соціального фонду.

Ключовими елементами політики згурто-
ваності ЄС є: 

1. Диверсифікація розміру інвестицій.
Інвестування буде здійснюватись в усіх регіонах ЄС,
але обсяг підтримки і національний вклад (рівень спів-
фінансування) буде адаптований до їхнього рівня
розвитку: а) менш розвинені регіони (ВВП < 75%
середнього показника по ЄС-27); б) перехідні регіони
з перехідною економікою (ВВП від 75% до 90% від
середнього показника по ЄС-27); в)більш розвинені
регіони (ВВП > 90% середнього показника по ЄС-27).

Європейська політика згуртованості як інструмент 
стійкого регіонального розвитку
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2. Ключові сектори. Близько 100 млрд. євро
будуть спрямовані на ключові сектори зростання.
Інвестиції в рамках Європейського фонду регіональ-
ного розвитку (ЄФРР) будуть концентруватися на
чотирьох ключових напрямках: 

n інновації та дослідження; 
n цифрова економіка; 
n підтримка малого та середнього бізнесу (МСП); 
n низько-вуглецева економіка.
За цим елементом був узгоджений наступний

пропорційний розподіл коштів відповідно до кате-
горії регіону (менш розвиненим: 50%, регіони з
перехідною економікою 60%, і більш розвинені
регіони: 80%): 

3. Звітність та результативність. Країни і
регіони повинні будуть оголосити заздалегідь, які цілі
вони мають намір досягти з наявними ресурсами і
визначити, як саме вони будуть оцінювати прогрес у
досягненні цих цілей. Це дозволить отримати регу-
лярний моніторинг та обговорення про те, як вико-
ристовуються фінансові ресурси. Залежно від про-
гресу в цих цілях додаткові кошти можуть бути
доступні для добре працюючих програм (через так
званий «резерв продуктивності») в кінці періоду. 

4. Попередні умови для фінансування.
Перед тим як кошти будуть спрямовуватись на реа-

лізацію проектів, повинні бути дотримані певні
попередні умови з метою забезпечення ефективно-
го інвестування. Це робиться для того, щоб інвести-
ції здійснювалися в умовах максимальної ефектив-
ності. Прикладом попередніх умов є «розумні»
стратегії спеціалізації, бізнес реформи, транспортні
стратегії, заходи щодо поліпшення системи держав-
них закупівель, дотримання екологічних законів,
тощо.

5. Скоординовані дії. Загальна стратегія
повинна бути спрямована на забезпечення кращої
координації і меншого дублювання. Загальні страте-
гічні рамки забезпечують основу для кращої коорди-
нації між Європейськими структурними та інвестицій-
ними фондами: Європейського фонду регіонального
розвитку, Європейського фонду згуртованості,
Європейського соціального фонду. 

6. Спрощення процедур використання
інвестицій ЄС. Це буде досягнуто через загальний
набір уніфікованих правил для всіх фондів, зокрема
правил бухгалтерського обліку, вимог звітності та
більш широкого використання цифрових технологій
(E-згуртованість).

7. Розширення міського компоненту. Цілі
політики міського розвитку (зокрема Угоди Мерів

Малюнок 1. Розподіл регіонів за категоріями
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Успішна європейська практика пріоритетності
регіональної політики показує, що саме вона є най-
ефективнішим інструментом розвитку ЄС – як еконо-
мічного так і територіального. Застосування адапто-
ваної до українських умов політики згуртованості та
регіонального розвитку забезпечить раціональне
використання бюджетних коштів держави та матиме
значний вплив як на згуртованість регіонів України,

так і на соціальну і економічну структуру суспільних
відносин в громадах і на територіях вже в короткос-
троковій перспективі. 

Підготовлено за матеріалами з Відкритих
днів регіонів ЄС.

2020) буде досягнута шляхом виділення необхідної
кількості ресурсів від ЄФРР, які будуть витрачатися на
комплексні проекти у містах,що поєднують різні
заходи для вирішення економічних, екологічних та
соціальних проблем – на додаток до інших витрат з
бюджетів громад.

8. Транскордонна співпраця. З метою збіль-
шення кількості проектів транскордонної співпраці
буде підтримано заходи реалізації макрорегіональ-
них стратегій, таких як, наприклад, Дунайська стра-
тегія та стратегія Балтійського моря.

9. Послідовність та узгодженість. Політика згур-
тованості має бути повністю узгоджена з більш широ-
кою економічною політикою ЄС. Програми повинні бути
узгоджені з Національною Програмою реформування
та бути погоджені з державами-членами, які є частиною
циклу координації економічної та фіскальної політики в

рамках ЄС, відомої як Європейський Семестр. При
необхідності, Європейська Комісія може звернутися до
держав-членів в рамках так званої «макроекономічної
необхідності» та змінити програми в цілях підтримки
ключових структурних реформ або, в крайньому випад-
ку, фінансування може бути призупинене, якщо еконо-
мічні рекомендації неодноразово і серйозно недотри-
мувались. 

10. Фінансові інструменти. Розширення вико-
ристання фінансових інструментів буде запропоно-
вано для малого та середнього підприємництва з
метою збільшення підтримки і доступу до кредитів.
Кредитування, надання гарантій та пайова участь
(венчурний капітал) буде здійснюватись за рахунок
коштів ЄС на основі спільних правил для всіх фондів.
Акцент на кредити, а не гранти повинні покращити
якість проекту і перешкоджати залежності від субси-
діювання.

Малюнок 2. Ілюстрація, як працюють фінансові інструменти розвитку у ЄС
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25 жовтня 2015 року завершився перший, про-
міжний етап реформи місцевого самоврядування та
територіальної організації влади – обрано органи
місцевого самоврядування в добровільно об‘єднаних
громадах, загалом місцеві ради нового скликання
зможуть працювати у нових умовах формування та
використання місцевих бюджетів, а їх рішення
можуть мати інваріантність і за помилки, допущені
при прийнятті таких рішень, нестимуть відповідаль-
ність саме вони, а не міфічний «Центр» .

Минулі вибори суттєво відрізняються від усіх попе-
редніх місцевих виборів кількома складовими:

n вперше вони пройшли за абсолютно відмінною
від попередніх виборів системою, що матиме
довготривалий вплив на місцеву та загальнона-
ціональну політику;

n вперше в Україні проведено вибори до 159
новоутворених громад, значна частина з яких
має дуже низьку інституційну спроможність;

n через незавершеність реформи адміністратив-
но-територіального устрою (фактично утворен-
ня ДОГ (добровільно об‘єднані громади) стало
лише початком такої реформи), система АТУ
України, яка і так є достатньо алогічною та
заплутаною, ще більше ускладнилась.

Перед Україною постали нові виклики, які потре-
бують швидкого і адекватного реагування.

Виклик 1. Фрагментація районного рівня.
Починаючи з 01 січня 2016 року, новоутворені

ДОГ мають перебрати на себе повноваження, які є
притаманними містам обласного значення, що неми-
нуче вплине на економічну та організаційну спро-
можність.

Типи сільських районів в Україні після
виборів 25 жовтня 2015 року

Проаналізувавши ситуацію в різних українських
областях, можна стверджувати, що серед сільських
районів виокремлюються такі характерні типи:

Всі ці типи районів сьогодні присутні в межах,
наприклад Хмельницької області, додаток 1.

Виходячи із інформації, приведеній у таблиці, видно,
що необхідно якомога швидше вирішити проблему
конкуренції компетенцій між районними радами і ДОГ,
а також між ДОГ та РДА в залежності від типу району.

Для цього необхідно підготувати проект змін до
законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та «Про місцеві державні адміністрації» в

частині, що стосуються діяльності райрад та РДА у
районах типу 2-4 (перша редакція проекту змін під-
готовлена2).

Також підготовлено проект змін до Закону України
«Про добровільне об‘єднання громад» в частині вве-
дення нового поняття «приєднання» до об‘єднаної
громади аби дати можливість сільрадам, які залиши-
лись на периферії приєднатись до об‘єднаних за
спрощеною процедурою3.

Про першочергові законопроекти в сфері 
децентралізації

Тип Ознаки Наслідки

Тип1. Район без ДОГ Типовий район з районним цен-
тром – місто районного значення
чи СМТ, або без райцентру та
низкою сільрад

Система органів публічної влади діє в традиційний
спосіб за чинним законодавством.

Тип 2. Весь район – одна ДОГ В районі створено одну ДОГ, яка
охоплює всю територію району.

Районна рада не представляє спільні інтереси ТГ гро-
мад району, компетенція райради накладається на
компетенцію ради ДОГ, РДА залишається без значної
частини повноважень, які делегувались райрадою.

Тип-3. Весь район – сукуп-
ність кількох ДОГ

В межах району створено кілька
ДОГ

Накладення повноважень райради з повноваження-
ми ДОГ, проблема делегування повноважень РДА.
Можливий перегляд радами ДОГ питання щодо деле-
гування райраді права представляти спільні інтереси
ДОГ.

Тип 4. Більшість району – ДОГ Більша частина району, разом з
райцентром увійшли в ДОГ, неве-
лика кількість сільрад району
залишилась поза об‘єднанням.

З‘являється проблема в розподілі повноважень між
райрадою та радами ДОГ, сумнівною виглядає спро-
можність фінансування райради та збалансування
фінансування закладів освіти в сільрадах, що не
об‘єднались (залишенцях)

Тип 5. Менша частина райо-
ну – ДОГ

Менша частина району об‘єдна-
лась в ДОГ, решта району із рай-
центром залишились без змін.

Низька спроможність ДОГ збалансувати мережу та
фінансування освіти, реалізовувати інші повноважен-
ня ОМС, як міста обласного значення.
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Також Мінрегіону разом із Мінфіном необхідно
розрахувати можливі потреби бюджетної підтримки
протягом 2016 року ТГ у районах типу 4 та ДОГ у
районах типу 5. 

Виклик 2. Відсутність будь-якого дер-
жавного нагляду над законністю актів та
дій органів місцевого самоврядування.

З часу ухвалення в 1996-му році Конституції
України досі не реалізовані норми частини 2 статті
144: «Рішення органів місцевого самоврядування з
мотивів їх невідповідності Конституції чи законам
України зупиняються у встановленому законом
порядку з одночасним зверненням до суду».

Довгий час аргументом, який стримував реаліза-
цію цієї норми була право прокуратури на загальний
нагляд і прокурори дійсно часом вносили протести
на окремі рішення ОМС. Правда ці протести мали
епізодичний характер і не стримували вихід ОМС за
межі своїх повноважень.

Зараз, коли прокуратура позбавлена загального
нагляду, рішення ОМС можуть бути скасовані лише в
порядку адміністративного судочинства, за ініціати-
вою приватних осіб, жоден державний орган позбав-
лений права нагляду над законністю рішень ОМС. В
умовах, коли в окремих територіях більшість в радах
отримали «регіональні партії», які є або реальною
власністю окремих фізичних осіб, або є партією
національної меншини, яка компактно мешкає на цій
території, виникає ризик ухвалення ОМС рішень
поза межами власної компетенції.

В нинішніх умовах, коли ухвалення змін до КУ не
виглядає надто переконливим, єдиною можливістю
встановлення нагляду є покладання цих повноважень
на місцеві державні адміністрації, як це і передбачає
стаття 119 КУ.

Проект закону про внесення змін до Закону
України «Про місцеві державні адміністрації» щодо
нагляду за законністю рішень ОМС в першій редакції
підготовлено.

Виклик 3. Можливість усунення з посад
новообраних міських, селищних та сіль-
ських голів радами, які є опозиційними до
відповідного голови. Можливість вислов-

лення недовіри новообраними радами
головам місцевих адміністрацій по полі-
тичним мотивам.

Оскільки нова виборча система остаточно «парти-
зувала» місцеві ради, а виборча кампанія досить
розігріла місцевий політикум, можливо повторення
ситуації, що мала місце в Україні після місцевих вибо-
рів 2006-го, а потім 2010 року, коли в першому
випадку масово оголошували недовіру головам
МДА, а далі усували руками депутатів рейтингових
міських голів міст обласного значення і переводили
управління цими містами під секретаря ради, який
був провідником політики окремих партій.

Для реагування на цей виклик потрібно внести
принципові зміни до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», які б суттєво зменшили
можливості маніпулювання правом на усунення з
посади відповідного голови громади та формалізува-
ли випадки коли і за яких підстав може ініціюватись
само питання щодо усунення голови і які санкції
можуть бути застосовані до ради у випадку зловжи-
вання радою своїм правом. Проект закону в першій
редакції підготовлено4.

Має бути підготовлено проект закону про внесен-
ня змін у закон «Про місцеві державні адміністрації»,
який дозволяє упорядкувати питання висловлення
недовіри головам МДА, аби не породжувати кон-
флікти в територіях5.

Виклик 4. Можливість появи рішень рад,
що посилюють місцевий егоїзм та їх зам-
кненість на національну меншину, яка має
домінуючий вплив в межах території діяль-
ності ради. 

На території України є тепер території, які мають
політичні уподобання, що чітко орієнтовані не просто
на національну меншину, що проживає у таких тери-
торіях, а на національну державу цієї меншини. Це
призводить до того, що ці території все більше відда-
ляються від українського державного, інформаційно-
го та мовного простору. Наприклад на більшості сіль-
рад у Виноградівському чи Берегівському районах
майорять прапори Угорщини. 

В багатьох територіальних громадах, де значна
частина їх мешканців належить до національної мен-

2 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо повноважень районних рад».
3 «Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» (щодо

порядку добровільного приєднання територіальних громад, що не об’єдналися до об’єднаних територіаль-
них громад).

4 «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо вре-
гулювання порядку дострокового припинення повноважень сільського, селищного, міського голови».

5 «Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо вре-
гулювання порядку висловлення недовіри голові місцевої державної адміністрації».
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шини, використання української мови згортається, що
перетворює українців на меншину в цих територіях.

Для певного виправлення цієї проблеми пропонуєть-
ся внести деякі зміни до закону «Про місцеве самовря-
дування в Україні» щодо використання місцевої симво-
ліки, символіки України та ЄС, а також порядку
застосування мов національних меншин та української
мови. Законопроекти з цих питань підготовлено6.

Виклик 5. Не можливість у об‘єднаних
громадах планувати свою територію та
управляти земельними ресурсами

Об‘єднані громади отримали досить велику тери-
торію під свою юрисдикцію 120-300 кв.км. Натомість,
сьогодні в українському законодавстві відсутній
такий планувальний документ, як «схема планування
території громади» (назва умовна) і через ухвалення
якого можна чітко спланувати напрями використання
земельних ресурсів у громаді, визначити різні зони
використання земель, тощо. В деяких громадах,
наприклад Дунаєвецькій міській сьогодні об‘єдна-

лись 15 сільрад, загалом тут понад 50 поселень.
Згідно чинного закону «Про регулювання містобудів-
ної діяльності» у цій громаді потрібно ухвалити
понад 50 генпланів, а поряд з цим території між
поселеннями так і залишаються поза просторовим
плануванням громадою.

Відсутність такого документу, як схема планування
території громади створює також додатковий ризик
у нераціональному використанні земель навіть після
їх можливої передачі в управління громаді.

Виходячи із цього, необхідно внести зміни до зако-
ну «Про регулювання містобудівної діяльності» та кіль-
кох супутніх законів. Такий проект підготовлено7. 

На мій погляд, сьогодні слід дуже оперативно
ухвалити зміни до чинних законів, аби розв‘язати
вказані вище виклики. При їх ухваленні, в процесі
обговорення можна буде провести підготовку народ-
них депутатів України до сприйняття законів, які
випливатимуть із змісту змін до Конституції України.

А. Ткачук
29.10.15

6 Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (щодо застосування мов
у системі органів місцевого самоврядування); Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самовря-
дування в Україні» (щодо підняття Державного Прапора України).

7 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо містобудівної діяльності».

Додаток 1. Типологізація районів на прикладі Хмельницької області
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Інститут громадянського суспільства продовжує
діяльність з підтримки реформи місцевого самовряду-
вання та формування спроможних територіальних
громад. Зараз Інститутом за підтримки Європейського
Союзу реалізується Проект «Підтримка реформи міс-
цевого самоврядування в Україні» (далі – Проект),
розпочатий в 2015 році в шести українських регіонах. 

Проект сприятиме впровадженню реформи місце-
вого самоврядування в Україні та покликаний при-
швидшити, полегшити і підтримати пілотне впровад-
ження реформ на рівні місцевих громад, в тому числі
з наданням фінансових ресурсів для місцевих неуря-
дових організацій (НУО), що уможливить залучення
їх до процесів утворення спроможних територіаль-
них громад у регіонах. 

Основні цільові групи Проекту: експертне середо-
вище, органи влади та місцевого самоврядування,
місцеві ЗМІ та НУО. Пілотні регіони – це дві східні
області (Донецьк, Луганськ), центральні і південні –
навколо Одеси та Києва і два західних регіони -
Івано-Франківська та Львівська області.

Фактично цей проект є не тільки проектом, який
підтримує реформу у конкретних регіонах, але й
створює можливості для співпраці між активними
провідниками реформ із різних українських регіонів,
формує засади згуртованості нашої держави, всього
українського простору.

На виконання завдань Проекту в 2015 році були
проведені наступні заходи:

n розроблено 16 законопроектів та 3 проекти
постанови КМУ необхідних для реалізації
реформи місцевого самоврядування; 

n 6 інформаційних зустрічей у пілотних регіонах,
в тому числі для ЗМІ, під час яких в режимі від-
критої дискусії надавались роз’яснення щодо
найскладніших елементів реформи, таких як
формування перспективних планів об’єднання
громад на рівні областей, порядку фінансування
закладів освіти та медицини, складання бюдже-
тів об’єднаних громад, управління майном, в
тому числі земельними ресурсами;

n 12 навчальних тренінгів для неурядових органі-
зацій та органів місцевого самоврядування,
складених з модулів необхідних для отримання
навиків застосування нових нормативних доку-
ментів необхідних для практичної реалізації
реформи на територіях;

n 3 зустрічі команди Проекту на місцях із місцевою
владою, неурядовими організаціями та місцевими
жителями задля обміну думками та ідеями щодо
кращої реалізації реформи, отримання зворот-
нього зв’язку стосовно проектів майбутніх норма-

тивних документів необхідних на наступних ета-
пах реформи місцевого самоврядування в Україні;

n 2 партнерські зустрічі представників організацій
виконавців проекту в Києві з метою планування
та координації діяльності Проекту, в тому числі з
міжнародними проектами та центральними
органами влади;

n 6 регіональних інформаційних заходи щодо ого-
лошення загальнонаціонального конкурсу відбо-
ру учасників програми суб-грантування з метою
надання фінансової підтримки громадським
організаціям, які працюватимуть над об’єднан-
ням та розвитком громад в пілотних регіонах;

n разом з партнером Проекту Фондом Східна
Європа проведено конкурс грантових про-
ектів для місцевих ГО, спрямований на під-
тримку процесів реформування в частині засто-
сування законодавства щодо добровільного
об’єднання громад в Україні у пілотних регіонах.

Завданнями конкурсу є:
n формування спроможності робочих груп, що

працюють з територіальними громадами в про-
цесі їх добровільного об’єднання;

n покращення інформованості мешканців об’єд-
наних громад щодо цілей, завдань та перспек-
тив такого об’єднання;

n підвищення кваліфікації працівників органів міс-
цевого самоврядування, депутатів місцевих рад
для роботи в нових умовах, з новими повнова-
женнями та ресурсами;

n створення максимальних можливостей участі меш-
канців громад у процесах планування території,
бюджетного планування, благоустрою, через
широке впровадження механізмів місцевої демо-
кратії в процес добровільного об’єднання громад,
у тому числі через підготовку проектів документів
об‘єднаних громад (статутів, регламентів, бюдже-
тів, положень, планів розвитку тощо).

За результатами конкурсу було відібрано 23 проекти
на суму 6.2 млн. грн., які охоплюють роботу з близько
ста громадами у всіх шести пілотних регіонах України.
Для представників громадських організацій переможців
конкурсу було організовано спеціальний навчальний
семінар та укладено субгрантингові контракти. Це
реальна європейська інвестиція в людський капітал пере-
дусім сільських районів та невеликих громад.

Детальніше про роботу Проекту та реформу місце-
вого самоврядування в Україні, проведені та заплано-
вані заходи, підготовлені документи та інфографіку
можна знайти на нашій сторінці www.lgr.org.ua, а
також на веб-ресурсі Інституту Громадянського
Суспільства www.csi.org.ua

Реалізація Проекту ЄС «Підтримка реформи 
місцевого самоврядування в Україні» у 2015 році
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Ця публікація створена в рамках проекту «Регіональна політика в Україні: громадський моніторинг стра-
тегій регіонального розвитку», який реалізується Поліським фондом міжнародних та регіональних дослід-
жень (м. Чернігів) у партнерстві з Асоціацією регіональних аналітичних центрів, Інститутом громадянсько-
го суспільства (м. Київ), Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Українська
асоціація районних та обласних рад», Офісом Ради Єропи в Україні за підтримки Європейського Союзу

наклад 600 прим
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