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Слово до читача:

Шановні друзі, колеги, читачі нашого Вісника!

Децентралізація, про яку так довго говорили в Україні 
впродовж багатьох років, яка стала чи не найбільшою та 
системною реформою в Україні починаючи з 1991 року, 
в основному завершена. Передані повноваження у тери-
торіальні громади, змінена система бюджетного забез-
печення їх виконання, створені умови для зацікавленості 
територіальних громад у місцевому розвитку через систе-
му бюджетного вирівнювання. Україна стала однією з най-
більш децентралізованих держав Європи. Проте кількість 
ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого само-
врядування в Україні, у порівнянні з європейськими дер-
жавами, є досить незначною. Причиною тут є не погане 
бюджетне законодавство, а низький рівень валового наці-
онального продукту, який виробляється в Україні у порів-
нянні з країнами ЄС. Саме тому наше головне завдання на 
найближчий період забезпечити прискорене економічне 
зростання, причому таким чином, аби не допускати над-
мірного зростання диспропорцій між більш розвиненими 
та менш розвиненими територіями. 

Опікується питаннями збалансованого регіонально-
го розвитку якраз державна регіональна політика, яка в 
Україні по суті лише формується і набуває обрисів, подіб-
них до європейських політик згуртованості та регіональ-
ного розвитку. Інститут громадянського суспільства уже 
тривалий час опікується питаннями регіонального та міс-
цевого розвитку і має значний досвід у аналітичній та за-
конопроектій роботі у цій сфері. 

Сьогодні Ви маєте змогу ознайомитись з нашими ма-
теріалами, які підготовлені у контексті новел державної 
регіональної політики та аналізу можливого впливу на си-
туацію в територіях від ухвалення деяких проектів норма-
тивних актів. Ми не стверджуємо, що наші записки є істи-
ною в останній інстанції, але ми переконані, що погляд на 
один об’єкт з різних сторін є дуже важливим для розумін-
ня самого об’єкта. Адже кожна правова норма може бути 
використана, як на благо, так і на шкоду, якщо вона має 
внутрішні суперечності чи не враховує ризики від непра-
вильного її застосування.

Команда Інституту громадянського суспільства
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Аналіз проекту Закону України
«Про державний бюджет України
на 2022 рік». Напрямок – регіональна 
політика

Номер, дата реєстрації: 6000 від 15.09.2021
Сесія реєстрації: 5 сесія IX скликання
Редакція законопроекту: Основний
Проект вноситься Кабінетом Міністрів 

України

Загальна характеристика 
законопроекту

Законопроект визначає доходи Держав-
ного бюджету України на 2022 рік у сумі 
1.267.393.399,1 тис. гривень та видатки у сумі 
1.441.939.445,6 тис. гривень. Визначаються 
обсяги повернення кредитів до Державного 
бюджету України у сумі 10.280.412,8 тис. гри-
вень та надання кредитів з Державного бю-
джету України у сумі 23.740.366,5 тис. гривень. 
Визначається граничний обсяг дефіциту Дер-
жавного бюджету України у сумі 188.006.000,2 
тис. гривень, у тому числі граничний обсяг 
дефіциту загального фонду Державного бю-
джету України — у сумі 160.259.208 тис. гри-
вень та граничний обсяг дефіциту спеціаль-
ного фонду Державного бюджету України — у 
сумі 27.746.792,2 тис. гривень.

Прогноз доходів Державного бюджету 
України на 2022 рік розроблено на базі ос-
новних прогнозних макропоказників еконо-
мічного і соціального розвитку України, за-
тверджених постановою Кабінету Міністрів 
України від 31.05.2021 № 586, із застосуван-
ням чинних норм Бюджетного та Податко-
вого кодексів України.

Законопроектом затверджуються бю-
джетні призначення головним розпоряд-
никам коштів Державного бюджету Украї-
ни на 2022 рік та міжбюджетні трансферти. 
Визначається також граничний обсяг дер-
жавного боргу в сумі 2.725.325.400,9 тис. гри-
вень на 31 грудня 2022 року та граничний 

обсяг гарантованого державою боргу в сумі 
367.977.247,8 тис. гривень.

Статтею 6 встановлюється порядок на-
дання і державних гарантій у 2022 році. 
Статтями 7 та 8 встановлюється прожитко-
вий мінімум та мінімальна заробітна плата. 
Статтею 9 встановлюється рівень забезпе-
чення прожиткового мінімуму для призна-
чення соціальної допомоги.

Статтями 10-14 встановлюються джерела 
формування загального та джерела форму-
вання та спрямування спеціального фонду 
Державного бюджету України на 2022 рік.

Стаття 15 встановлює, що у 2022 році Наці-
ональний банк України перераховує до Дер-
жавного бюджету України кошти на загальну 
суму не менш як 24.434.000 тис. гривень.

Статті 16 та 17 визначають права Міністер-
ства фінансів України щодо здійснення за рі-
шенням Кабінету Міністрів України випусків 
облігацій внутрішньої державної позики.

Законопроект визначає також інші пи-
тання державної бюджетної політики у 2022 
році, зокрема стаття 18 встановлено, що, як 
виняток з положень частини шостої статті 
108 Бюджетного кодексу України, розподіл 
субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію проектів у рамках 
Надзвичайної кредитної програми для від-
новлення України та субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
проектів в рамках Програми з відновлення 
України між місцевими бюджетами здійс-
нюється Кабінетом Міністрів України.

Положення законопроекту в 
сфері регіональної політики

Головним інструментом реалізації дер-
жавної політики в сфері регіонального роз-
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витку, яка визначається Державною страте-
гією регіонального розвитку на шестирічний 
період, є Державний фонд регіонального 
розвитку. Він утворюється відповідно до 
статті 24-1 Бюджетного кодексу України в 
розмірі не менше 1% доходів загального 
фонду Державного бюджету на відповідний 
рік.

У проекті Державного бюджету на 2022 
рік передбачено кошти Державного фон-
ду регіонального розвитку у обсязі 1 від-
сотка доходів загального фонду проекту 
державного бюджету або у сумі 11 205 млн. 
гривень. Кошти ДФРР розподіляються у по-
рядку, визначеному Кабінетом Міністрів 
України відповідно до проектів, які пода-
ють територіальні громади. Ці проекти ма-
ють відповідати цілям Державної стратегії 
регіонального розвитку та цілям стратегій 
розвитку відповідної області (регіональним 
стратегіям). Умовою отримання коштів з 
ДФРР є обов’язкове співфінансування 10% 
вартості проекту з місцевих бюджетів.

Крім того, в Пояснювальній записці до 
законопроекту зазначено, що в проекті Дер-
жавного бюджету на 2022 рік передбачено 
видатки на:

• створення 62 сучасних та багатофунк-
ціональних центрів надання адміні-
стративних послуг в 165 громадах та 
придбання 127 комплектів обладнан-
ня для центрів надання адміністра-
тивних послуг – 231 млн. грн.;

• справедливу, як сказано в Поясню-
вальній записці до законопроекту, 
трансформацію вугільних регіонів 
України, що сприятиме покращенню 
умов проживання, розвитку якісної та 
зручної інфраструктури у 8 територі-
альних громадах – 118 млн. грн.;

• розроблення 150 комплексних пла-
нів просторового розвитку територій 
територіальних громад відповідно 
до укладеної Угоди про позику між 
Україною та Міжнародним банком ре-
конструкції та розвитку за Програмою 
«Прискорення приватних інвестицій 
у сільське господарство України» – 
187,7 млн. гривень.

У цілому в рамках цієї Угоди передбача-
ється розробити близько 600 схем просто-
рового планування територій громад. Нові 

плани дадуть змогу вирішити актуальні 
завдання просторового розвитку, зокрема 
комплексний розвиток мережі розселення, 
транспортної інфраструктури місцевого зна-
чення, організації ефективної мережі закла-
дів освіти, охорони здоров’я тощо відповід-
но до потреб територіальних громад.

Таким чином, додатково до 11,205 млрд. грн., 
передбачених в ДФРР, планується направити 
на регіональний розвиток ще 536,7 млн. грн.

Паралельно в презентації законопроекту, 
підготовленої Мінфіном, крім зазначених, ви-
значено ще декілька напрямків використан-
ня коштів на регіональний розвиток, а саме:

• 23,1 млрд. грн. – розбудова автомо-
більних доріг;

• 1,5 млрд. грн. – будівництво метропо-
літену;

• 800 млн. грн. – оновлення парку місь-
кого пасажирського транспорту;

• 650 млн. грн. – розвиток спортивної 
інфраструктури;

• 500 млн. грн. – доступ до Інтернету в 
сільській місцевості.

В додатку 6 до проекту ДБ-2022 визначе-
но розміри субвенцій зі спеціального фон-
ду на фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання автомо-
більних доріг загального користування міс-
цевого значення, вулиць і доріг комуналь-
ної власності у населених пунктах для всіх 
областей та міста Києва.

Субвенція зі спеціального фонду на будів-
ництво метро передбачена для міст Харкова 
та Дніпра, окрім того для останнього передба-
чена субвенція із загального фонду ДБ-2022.

Суспільні впливи та ризики в 
сфері регіональної політики

Регіональна політика є ефективною, якщо 
вона має послідовний та ціле направлений 
характер, саме для цього в європейських 
країнах, а за їх прикладом і в Україні розро-
бляється Державна стратегія регіонального 
розвитку, де визначаються стратегічні та 
тактичні цілі та заходи для їх досягнення. 
Головним інструментом реалізації Стратегії 
є Державний фонд регіонального розвитку, 
кошти з якого можуть отримати місцеві бю-
джети на виконання проектів, які відповіда-
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ють Державній та регіональним стратегіям 
розвитку. Такий механізм забезпечує рух 
країни та суспільства до визначених цілей, в 
іншому випадку кошти державного бюдже-
ту розпорошуються та не дають потрібного 
ефекту.

Виходячи з цього треба розглядати про-
позиції використання коштів державного 
бюджету в сфері регіонального розвитку. 
Наскільки раціональним є зафіксований в 
проекті ДБ-2022 розподіл коштів?

По-перше, запропонований розмір ДФРР 
на 2022 рік є мінімальним – 1% доходів за-
гального Фонду держбюджету, хоча стаття 
24-1 БКУ дозволяє робити його більшим.

По-друге, найбільша частка видатків поза 
ДФРР, 23,1 млрд. грн. на розбудову автомо-
більних доріг, очевидно є недостатньою – на 
24 області та м. Київ в середньому направля-
ється 924 млн. грн. в той час як вартість 1 км 
двосмугової дороги давно перевищила суму 
в 1 млн. грн.

По-третє, кошти, передбачені на будів-
ництво метро, 1,5 млрд. грн., обійшли сто-
роною столицю, Київ, який задихається в 
переносному та буквальному сенсі від ав-
тотранспорту – забрудненість повітря в мі-
сті є однією з найбільших в світі, а знизити 
її без розвитку громадського транспорту – в 
першу чергу метро! – неможливо.

По-четверте, 650 млн. грн. передбачені 
на розвиток спортивної інфраструктури ви-
діляються абсолютно безадресно – не визна-
чені міста та громади, які мають отримати ці 
кошти (колонка У в таблиці додатку 6). Отже 
вони будуть розподілятися у волюнтарист-
ський спосіб – «цьому – дам, а цьому – не 
дам», це породжує депутатську корупцію та 
свавілля Уряду та Мінфіну.

По-п’яте, те саме стосується й 500 млн. 
грн. передбачених на доступ до Інтернету в 
сільській місцевості (колонка Х в таблиці до-
датку 6). Зрозуміло, що без визначення от-
римувачів цих коштів за встановленими на-
перед критеріями вони стануть знаряддям 
політичних спекуляцій та маніпуляцій.

Та сама доля чекає й на 187, 7 млн. грн. 
позики, отримуваної від ЄБРР на розроблен-

ня 150 комплексних планів просторового 
розвитку територій територіальних громад 
– які саме це громади не визначено (колонка 
Т в таблиці додатку 6).

Аналогічна ситуація з 231 млн. грн. на 
створення 62 «сучасних та багатофункціо-
нальних» ЦНАП-ів в 165 громадах та «при-
дбання 127 комплектів обладнання» (ко-
лонка W в таблиці додатку 6). Ці громади не 
визначені, окрім того дуже дивує, що один 
ЦНАП буде обслуговувати майже 3 грома-
ди?! Виходячи чисто з логістичних мірку-
вань це виглядає неможливо, такі центри 
мають бути максимально наближені до на-
селення, а тут прийдеться їхати до них у су-
сідню громаду…

Досить дивно виглядає позиція щодо 30 
млн. грн. на «забезпечення утримання соці-
альної інфраструктури міста Славутича», це 
єдина громада в країні, яка заслужила окре-
му колонку в міжбюджетних трансфертах як 
дотацію з Державного бюджету (колонка D в 
таблиці додатку 6).

Що зовсім не знайшло відображення в 
Міжбюджетних трансфертах (додаток 6) це 
– 800 млн. грн. на оновлення парку міського 
пасажирського транспорту, про які йдеться 
в презентації Мінфіну.

Висновок
Запропонований законопроект Держав-

ного бюджету України на 2022 рік в сфері ре-
гіонального розвитку фактично суперечить 
державній регіональній політиці, визначе-
ній Державною стратегією регіонального 
розвитку на 2021 – 2026 роки, оскільки роз-
поділ переважної частини коштів відбува-
ється без визначення кінцевих реципієнтів 
та без відповідності цілям та заходам ДСРР. 
Такий підхід однозначно приведе до волюн-
таризму у розподілі коштів, до політичної 
корупції, бюджетних маніпуляцій та спеку-
ляцій.

10.11.2021
Олександр Сергієнко
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Аналіз законопроекту щодо
розподілу повноважень органів
місцевого самоврядування у зв’язку 
зі зміною адміністративно-
територіального устрою №6281

Номер, дата реєстрації: 6281 від 04.11.2021
Сесія реєстрації: 5 сесія IX скликання
Редакція законопроекту: Основний
Проект вноситься Кабінетом Міністрів 

України

Обґрунтування необхідності 
ухвалення законопроекту
Протягом 2015-2020 років в Україні відбу-

валося реформування системи місцевого са-
моврядування та територіальної організації 
влади – так звана «реформа децентралізації». 
У 2020 році визначено адміністративно-тери-
торіальний устрій для формування на новій 
територіальній основі спроможних територі-
альних громад.

Кабінетом Міністрів України 12 червня 
2020 р. прийнято 24 розпорядження про 
визначення адміністративних центрів та 
затвердження територій територіальних 
громад усіх областей України – загалом ви-
значено території 1469 територіальних гро-
мад.

25 жовтня 2020 р. відбулись перші місцеві 
вибори депутатів сільських, селищних, місь-
ких рад та сільських, селищних, міських го-
лів новоутворених територіальних громад 
та сформовано органи місцевого самовряду-
вання на новій територіальній основі з роз-
ширеними повноваженнями та ресурсами.

Для визначення адміністративно-терито-
ріального устрою субрегіонального, себто ра-
йонного рівня, як територіальної основи для 
діяльності органів державної влади та район-
них рад, Верховною Радою України ухвалено 
постанову «Про утворення та ліквідацію ра-
йонів» (від 17 липня 2020 р. за № 807-ІХ), якою 

затверджено новий адміністративно-терито-
ріальний устрій районного рівня, внаслідок 
чого в Україні замість 490 утворено 136 нових 
районів, які включають також райони на оку-
пованих територіях Автономної Республіки 
Крим, Донецької та Луганської областей.

25 жовтня 2020 р. відбулись перші місце-
ві вибори депутатів 119 утворених районних 
рад, розташованих на контрольованій тери-
торії України.

Крім того, Законом України від 17 вересня 
2020 р. № 907-ІХ «Про внесення змін до Бю-
джетного кодексу України» внесено зміни до 
Бюджетного кодексу України, відповідно до 
яких розмежовано дохідні та видаткові дже-
рела надходжень між районними бюджета-
ми та бюджетами місцевого самоврядування, 
закріплено фінансову базу за новоутворени-
ми громадами для забезпечення виконання 
визначених законодавством повноважень.

Таким чином, у зв’язку із зміною адміні-
стративно-територіального устрою України 
та для приведення у відповідність до бю-
джетного законодавства виникає необхід-
ність внесення змін до Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні» в частині 
розподілу повноважень сільських, селищ-
них, міських рад та їх виконавчих органів, 
районних та обласних рад, а також для роз-
межування повноважень районних та облас-
них рад.

Загальна характеристика 
законопроекту

Законопроектом пропонується, як напи-
сано в Пояснювальній записці, внести зміни 
до статей 1, 10, 11, 16, 26, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 
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38, 43, 44, 49, 50, 51, 58, 63, 79 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», зо-
крема щодо:

• визначення повноважень сільських, 
селищних, міських рад та їх виконав-
чих органів при цьому ліквідується 
розподіл сільських рад за чисельні-
стю населення (до 500 осіб), міських 
рад міст районного та обласного зна-
чення, рад об’єднаних територіаль-
них громад, себто градація міст за 
значенням ліквідовується;

• розмежування повноважень район-
них та обласних рад з урахуванням 
змін до бюджетного законодавства;

• усунення дублювання повноважень 
органів місцевого самоврядування 
різних рівнів.

Суспільні впливи та ризики в 
сфері регіональної політики

Законопроект, перш за все здійснює дав-
но назрілі зміни щодо унезалежнення місце-
вих рад від директив Уряду, себто втручання 
держави в справи місцевого самоврядуван-
ня. Це, зокрема зміни до статей 10 та 26 
щодо організації діяльності місцевих рад, 
які можна розцінювати як позитивні. Однак, 
переважна більшість змін носить уточнюю-
чий або редакційний характер, а не прин-
циповий, який мав би бути направлений на 
унормування нової системи відносин, що 
виникла в країні внаслідок реформи децен-
тралізації.

Так зміни до статей 1, 16, 26, 30, 31 пере-
важно редакційні. Зміни до статті 32 присвя-
чено розширенню повноважень сільських, 
селищних та міських рад у гуманітарній 
сфері, які до цього відносилися до сфер ком-
петенції районних рад. Зміни до статті 33 
знову редакційні. Зміни до статті 34 надають 
місцевим радам низку повноважень, але 
лише делегованих, а не власних.

Зміни до статті 37 знову редакційні та зно-
ву стосуються делегованих повноважень. Те 
саме має місце у статті 38. Стаття 43 хоча й 
повністю позначена як змінена, насправді 
зміст пункту 1 фактично повторює норми 
чинної редакції Закону й лише пункти 2 і 
3 містять додаткові повноваження для об-

ласних та районних рад. Так само Стаття 44 
щодо делегування повноважень районних 
і обласних рад відповідним місцевим дер-
жавним адміністраціям в пункті 1 практич-
но повторює чинну редакцію й лише пункти 
2 і 3 щодо обласних та районних рад несуть 
деякі зміни.

Статті 49, 50 та 51 несуть доволі косметич-
ні зміни жодним чином не пов’язані з пи-
таннями децентралізації. Стаття 58 містить 
чисто редакційні зміни пов’язані з виклю-
ченням впливу Кабінету Міністрів. Стаття 
63 та 79 також мають суто редакційні зміни 
через скасування градації міст районного та 
обласного значення. На цих статтях внесен-
ня змін до чинного закону закінчується.

Таким чином, можна сказати, що законо-
проектом пропонується в основному редак-
ційні та косметичні зміни, які мало пов’язані 
з тектонічними зсувами у організації місце-
вого самоврядування та державної влади, 
які відбулися з реформою децентралізації. 
Натомість питання базового та світоглядно-
го порядку залишилися поза увагою автора 
– Кабінету Міністрів України.

Так нове поняття територіальної грома-
ди, яке виникло в країні та знайшло відо-
браження в частині перший статті 1 чинного 
Закону не знайшло подальшого розвитку 
та усвідомлення в наступних статтях Зако-
ну. Так за змінами до Закону, ухваленими 
2020 року, «територіальна громада – жите-
лі, об’єднані постійним проживанням у ме-
жах села, селища, міста, що є самостійними 
адміністративно-територіальними одини-
цями, або добровільне об’єднання жителів 
кількох сіл, селищ, міст, що мають єдиний 
адміністративний центр» (курсив – О. С.). 
Очевидно що громада села, селища та міста 
сьогодні втратили той сенс, який вони мали 
далекого 1997 року при написанні чинної 
редакції цього Закону. Однак, на жаль, по 
всьому тексту збереглося старе, вже архаїч-
не, формулювання.

Так само невизначеним та неартикульо-
ваним залишилося питання районних у мі-
стах рад. Хоча стаття 5 чинного Закону чітко 
встановлює в пункті 1 що вони не входять в 
систему місцевого самоврядування, а за сво-
єю правовою природою є деякою громад-
ською організацією, (що може бути, а може 
й не бути), далі в Законі районні ради про-
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ходять як органи місцевого самоврядування 
на одному рівні з сільською, селищною та 
міською радами. Таке тлумачення повністю 
суперечить Конституції України, де районні 
у містах ради просто відсутні. Це й зрозумі-
ло, оскільки представницькі органи можуть 
мати лише громади, а не штучно утворені їх 
частини.

Така плутанина буде й надалі породжува-
ти невизначеність та конфлікти на місцях, 
тим паче що сьогодні рішення про утворен-
ня районних рад мають приймати не про-
сто міські ради, а ради міських громад, куди 
можуть входити жителі інших адміністра-
тивно-територіальних одиниць, тому зако-
номірно постане питання – а чому б і їм не 
утворити сільську чи селищну районну раду в 
міській громаді?

Таким чином, статті 2, 5 та 6 конче потре-
бують нових редакцій, що відповідали б духу 
та букві реформи децентралізації, однак від-
повіді на ці ключові виклики законопроект 
Кабінету Міністрів України не дав.

Так само не вирішено (навіть не поставле-
но!) питання агломерацій навколо великих 
міст, які де-факто зрослися з навколишніми 
невеликими містами, селищами та селами, 
однак нормативного чи законодавчого вре-
гулювання своїх відносин – не мають.

Залишилося поза увагою Кабінету Міні-
стрів України й питання розробки та реа-

лізації стратегій розвитку територіальних 
громад, які, очевидно, стоять на порядку 
денному усіх новостворених громад. Так 
само не знайшло відображення у законо-
проекті питання просторового планування 
території громад, хоч воно й міститься в 
нещодавніх змінах до Земельного Кодексу 
України, однак явно потребує чіткого викла-
дення в базовому законі про місцеве само-
врядування.

Висновок
Запропонований проект змін до закону 

«Про місцеве самоврядування в Україні», на 
жаль, носить косметичний та другорядний 
характер і не відповідає ключовим питан-
ням порядку денного, які поставила перед 
суспільством реформа децентралізації. Ні 
нове розуміння поняття територіальної гро-
мади, ні питання «районних у містах» рад, ні 
проблеми агломерацій та питання просто-
рового планування не знайшли свого вирі-
шення в законопроекті Кабінету Міністрів 
України.

11.11.2021
Олександр Сергієнко
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Про стратегічну ціль I у Державній 
стратегії регіонального розвитку на 
2021-2027 роки

Як ми вже писали, Державна стратегія 
регіонального розвитку на 2021-2027 роки 
(далі – ДСРР-2027) суттєво відрізняється від 
усіх попередніх у тому числі тієї, яка була 
прийнята у 2014 році та була дуже прогре-
сивною в порівнянні з попередньою Страте-
гією.

Нинішня Стратегія концентрується на 
кількох надзвичайно важливих речах і в 
першу чергу мова йде про зв’язність україн-
ського простору, про згуртованість України.

Що це і чому це з’явилось як 
одна з стратегічних цілей?
Вступна частина до ДСРР-2027 містить 

аналіз різних глобальних і загальнодержав-
них викликів, з якими зіткнулася Україна 
в останній планувальний цикл після 2014 
року. Ці  виклики залишаються, а деякі на-
віть загострюються.

Першим значним зовнішнім викликом 
для України є агресія Російської Федерації 
(далі – РФ). 

РФ вже відторгнула Крим і незаконно 
включила до свого складу, окупувала ча-
стину Луганської і Донецької області. При 
чому в Луганській і Донецькій області – це 
найбільш розвинуті території, міські агло-
мерації, де формується значна частина ва-
лового регіонального продукту. І по суті ми 
зараз маємо суттєві втрати території більше 
7-8%, а також населення – в межах 13%. Сут-
тєві втрати України у рівні ВВП, експортного 
потенціалу, тому що на окупованій території 
знаходяться значні промислові об’єкти, які 
є експортоорієнтованими – металургійні та 
хімічні комбінати.

Крім прямої втрати, Україна втратила 
ще значну частину території – зону розмеж-
ування. Це 30-50 км вздовж лінії фронту, де 
практично відсутній бізнес через серйозні 

ризики. Звідти виїхала значна частина на-
селення. Ця велика територія втрачена для 
економіки і соціального розвитку.

Аналогічна ситуація вздовж всього укра-
їнсько-російського кордону, в перспективі 
це станеться і вздовж україно-білоруського 
кордону. Ці території швидко деградують че-
рез згортання місцевої економіки та складну 
демографічну ситуацію.

Чому так сталося? Чому саме 
ці території стали об’єктом 

Російської агресії і саме вони 
відторгнуті від України?

Через слабку інтеграцію територій в 
український простір, через культивування 
своєї регіональної, радянської ідентичності. 
Відповідно РФ мала змогу достатньо легко 
зайти в ці території без серйозного спроти-
ву, оскільки значній частині людей, які там 
проживали, було все одно, а інша частина 
мріяла об’єднатися з Росією.

Це яскравий показник того, що відсут-
ність єдиного згуртованого простору в дер-
жаві, є загрозою для її існування, особливо 
коли на кордонах знаходяться агресивні су-
сіди.

Якщо подивитись інші країни, які знахо-
дяться у серйозному внутрішньому проти-
стоянні, наприклад Ірак, Афганістан, Сирія, 
Судан тощо, ці країни характеризуються 
проблемою відсутності внутрішньої єдності 
і згуртованості. Саме тому це перша визна-
чальна основа для того, щоби в українській 
державній регіональній політиці більше 
уваги було зорієнтовано на згуртованості 
країни і на формуванні єдиного українсько-
го простору в межах усієї території держави.

Але відсутність єдиного простору це лише 
частина проблеми. Тому що згуртованість 
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це не лише довіра, це не тільки цінності, 
це і ряд інших параметрів. Зокрема асиме-
трія у рівнях розвитку регіонів та окремих 
територій також дуже важливе і чутливе 
питання. Зрозуміло, що у великих країнах 
є території, які потенційно мають кращі та 
гірші можливості для розвитку. Прибережні 
території, де є порти, – це завжди терито-
рії-локомотиви, а території глибинні, відда-
лені від ринків, гірські території – завжди 
мають гірші умови для розвитку. Тому якщо 
держава не впливає на розвиткові проце-
си, асиметрія в розвитку зростає. У тих те-
риторіях, де більше формується податків 
і доходів, ці податки вилучаються і пере-
розподіляються до більш слабших терито-
рій. З’являється місцевий егоїзм – ми всіх 
годуємо, а ви у нас забираєте. Відповідно у 
тих, кому дають, з’являється інше запитан-
ня – що нам дають мало, нас не люблять. І 
це також йде на розрив суспільства і врешті 
держави.

Наступне положення, яке має відношен-
ня до згуртованості країни і впливає на 
розвиток – це зв’язки між регіонами і між 
громадами, можливість швидко переміща-
тися в межах України. І тут ми маємо таку 
ситуацію, що є декілька територій до яких 
їздять жителі з інших територій і це сприяє 
зв’язності – це Київ, Львів і Одеса. Частко-
во на такий регіональний центр претендує 
Харків, Чернівці, Дніпро. Натомість інші те-
риторії, інші регіони, дуже мало включені в 
загальноукраїнські внутрішньо міграційні 
процеси, у внутрішній туризм, що також ви-
кликає недовіру жителів одних регіонів до 
жителів інших регіонів.

Відтак, на сьогодні є ціла низка зовнішніх 
і внутрішніх факторів без вирішення яких 
говорити про те, що можна досягнути суттє-
вого прориву в розвитку держави, як такої, 
буде достатньо складно. І саме тому розділ 
«Регіональна політика на період до 2027 
року» ДСРР-2027 визначає стратегічною 
метою державної регіональної політики 
розвиток та єдність орієнтовані на людину 
– гідне життя в згуртованій, децентралізо-
ваній, конкурентоспроможній і демокра-
тичній Україні. Ця мета досягається через 
три стратегічних цілі і першою ключовою 
стратегічною ціллю є формування згуртова-
ної держави в соціальному, гуманітарному, 

економічному, екологічному, безпековому 
та просторовому вимірі.

Це доволі ємна формула, яка говорить 
про те, що автори цієї Стратегії, зокрема 
Уряд, розуміє, що згуртована держава – це 
держава, в якій панує довіра, у якій відсутні 
серйозні асиметрії в розвитку між регіонами 
і між соціальними групами, у якій є єдиний 
гуманітарний, економічний, безпековий 
простір, є баланс екологічного виміру і від-
буваються чіткі процеси, які з’єднують жите-
лів різних регіонів між собою.

Більш детально про стратегічну ціль 
формування згуртованої держави, важли-
во перейти до другого додатку Стратегії, де 
визначаються оперативні цілі та основні 
завдання. І стратегічна ціль досягається че-
рез реалізацію оперативних цілей, деякі з 
яких варто розглянути окремо.

Як вже зазначалось, розвиток регіонів є 
достатньо нерівномірним, держава в особі 
Уряду, визначила, що мають бути декілька 
особливих впливів для того, щоб прискори-
ти розвиток і певним чином вирівняти ситу-
ацію між міським і сільським розвитком.

Перша оперативна ціль під стратегічною 
ціллю один – називається «Стимулюван-
ня центрів економічного розвитку (агло-
мерації, міста)». Цією ціллю визначається, 
що агломерації та великі міста є полюсами 
зростання, інвестування у які може дати 
найшвидший і найбільший ефект. Відтак за 
оперативною ціллю 1 передбачається спри-
яння реіндустріалізації агломерацій та вели-
ких міст на основі новітніх технологій. Фор-
мування міських і регіональних кластерних 
економік, які б ефективно використовували 
місцеві ресурси, перед усім мова йде про 
людські ресурси, і таким чином підтягували 
сусідні сільські території. За цим напрямом 
передбачена низка завдань, але хотілося 
би відмітити дуже важливе завдання – це 
забезпечення використання потенціалу за-
кладів вищої освіти для інноваційного роз-
витку агломерацій великих міст. Про що йде 
мова? На жаль, сьогодні в Україні універси-
тети є передусім навчальними центрами, 
де навчають студентів, але це не відповідає 
сучасним запитам. Сучасні університети мо-
жуть бути конкурентоздатними лише в умо-
вах, коли вони продукують нові досліджен-
ня і ці дослідження завершуються появою 
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нових продуктів, нових рішень, які можна 
застосовувати у певних територіях. Саме та-
ким чином відбувається зміна ролі ВНЗ у ре-
гіональному розвитку європейських країн. 
І тому реалізація цього завдання є надзви-
чайно важливою для України.

Ще один напрям за оперативною ціллю 1 
– «Посилення використання потенціалу роз-
витку середніх та малих міст». Це важливо з 
точки зору розуміння і демографії, і системи 
розселення в Україні. Сьогодні швидко ско-
рочується кількість населення у сільських 
територіях. Люди, які знімаються із насидже-
них місць у селах, минають середні та малі 
міста і їдуть у великі міста мільйонники, в 
першу чергу Київ. Таким чином створюється 
тиск на міську інфраструктуру, створюється 
дефіцит житла, що веде до його здорожчен-
ня, відбуваються психологічні проблеми у 
цих людей, які приїжджають у великі міста.

Тому середні та малі міста мають стати 
перехоплювачами людей із сільських те-
риторій і це має сприяти поліцентричному 
розвитку України, збереженню системи роз-
селення, відтак контролю над усією терито-
рією держави. Це важливі речі, які записані 
у ДСРР-2027 щодо реалізації оперативної 
цілі 1 «Стимулювання центрів економічного 
розвитку (агломерації, міста)» Стратегічної 
цілі I «Формування згуртованої держави в 
соціальному, гуманітарному, економічному, 
екологічному, безпековому та просторово-
му вимірах».

Друга оперативна ціль «Збереження на-
вколишнього природного середовища та 
стале використання природних ресурсів, 
посилення можливостей розвитку терито-
рій, які потребують державної підтримки 
(макро- та мікрорівень)» під стратегічною 
ціллю I стосується ситуації у проблемних 
територіях, які потребують державної під-
тримки. Передусім мова йде про території, 
які постраждали від агресії Російської Феде-
рації. Це звичайно складне питання, тому 
що ключовим є відновлення економіки, за-
безпечення певної стабільності з точки зору 
можливого військового вторгнення. Поки 
буде існувати загроза це буде достатньо 
складно. Проте і в цих умовах потрібно при-
ймати певні заходи, які були б спрямовані 
на стимулювання економічної активності в 
таких проблемних територіях, про що йшло-

ся вище, – це території в зоні розмежування 
та вздовж російського кордону.

ДСРР-2027 передбачає окремий напрямок 
«Розвиток сільських територій». Враховую-
чи, що приблизно 32 % населення України 
– це люди, які проживають у сільських тери-
торіях, є вкрай важливим. Сільські терито-
рії є сьогодні найбільш вразливими. Трива-
лість життя сільського населення коротша, 
рівень освітніх послуг нижчий ніж в міських 
територіях, рівень міграції з цих територій 
є високим. Тому у передбаченому напрям-
ку визначені низка заходів, які мають бути 
здійснені державою для того, щоб зупинити 
деградацію сільських територій та створити 
умови для їх подальшого зростання.

Зокрема, найбільш важливими є заходи, 
які спрямовані на покращення освіти, тому 
що відсутність належної освіти ускладнює 
подальше життя людини в сучасному світі. 
Освіта може бути реалізована зараз у ма-
леньких слабких школах, у малих населе-
них пунктах, тому потрібно забезпечувати 
доступність цих шкіл для інших поселень. І 
відтак одним із завдань є поліпшення тран-
спортної доступності в сільських населених 
пунктів до адміністративних центрів тери-
торіальних громад та найбільших міст, на-
селення яких є достатньо значним зокрема 
понад 50 тис. Саме такі міста є тими точка-
ми економічного зростання, де є ринки, на 
яких можна реалізовувати місцеву продук-
цію, можна отримувати культурні, медичні 
послуги вищого рівня. Тому питання тран-
спортної доступності є важливим і має бути 
реалізованим.

Окремими  напрямками, які передбачені 
під цією стратегічною ціллю є:

• «Створення умов для подальшого 
розвитку гірських територій україн-
ських Карпат». Карпати – це велика 
рекреаційна зона. З втратою Криму їх 
роль в оздоровленні українського на-
селення суттєво зростає, тому мають 
бути зроблені кроки, які з одного боку 
зберігають екологію, не погіршують її, 
а з іншого боку створюють умови для 
ефективного використання цього по-
тенціалу за умови зайнятості місцево-
го населення; 

• «Реалізація морського потенціалу для 
розвитку приморських регіонів та від-
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творення навколишнього природно-
го середовища Азовського і Чорного 
морів». Знову ж таки, після втрати 
Криму, ситуація з доступом до морів 
і портів в Україні суттєво погіршила-
ся. РФ заблокувала українські порти, 
які знаходяться на Азовському морі, 
тому потрібно розвивати порти, які є 
на Чорному морі від Одеси до Дунаю. 
Водночас з розвитком цих портів, 
транспортної логістики приморських 
регіонів, потрібно розуміти, що це і 
середовище для рекреацій, для відпо-
чинку і мають бути здійснені розумні 
кроки щодо планування цих терито-
рій і виявлення їхніх конкурентних 
переваг для розвитку. Зокрема йдеть-
ся про використання креативних ін-
дустрій у приморських територіях, які 
дають змогу бути їм більш конкурен-
тоспроможними для розвитку різних 
видів туризму і відпочинку.;

•  соціально-економічна трансформація 
територій, де колись були шахти, різні 
добувні підприємства, хімічні підпри-
ємства, які закрилися через зміну сві-
тової економіки. Зараз має відбутися 
їх трансформація щоби зняти соціаль-
ні проблеми, які там накопичилися.

Отже, підсумовуючи можна стверджува-
ти, що оперативні цілі, напрямки і завдання, 
які передбачені для реалізації Стратегічної 
цілі І, які стосуються згуртованості держа-
ви, є достатньо широкими та детальними 
для того, щоби було підготовлено відповідні 
державні програми регіонального розвитку, 

які би мали фінансову підтримку за рахунок 
Державного бюджету України.

Відтак реалізація цієї Стратегії дуже силь-
но зав’язана на ухвалення законопроекту 
№4200 про внесення змін до Бюджетного 
кодексу України щодо підвищення ефектив-
ності використання коштів державного фон-
ду регіонального розвитку. Передбачається 
збільшення розміру державного фонду ре-
гіонального розвитку і розподіл його на дві 
частини: одна частина має йти на фінансу-
вання загально-національних цілей визна-
чених ДСРР-2027, зокрема цілі, що стосу-
ються згуртованої держави, а інша частина 
– для підтримки проектів розвитку регіонів 
відповідно до регіональних стратегій, які в 
свою чергу мають відповідати ДСРР-2027.

Наостанок, варто зауважити, що під стра-
тегічну ціль І підведено таку наскрізну ціль, 
яка стосується розвитку інфраструктури та 
цифрової трансформації регіонів. Мова йде 
про те, що регіональний розвиток, управ-
ління в регіонах і територіях має переходи-
ти все більше у режим інтернету, новітнього 
програмного забезпечення, передусім ство-
рення умов для безперешкодного доступу 
до широкосмугового доступу до інтернету по 
всій території держави, по всіх поселеннях. 
Вирішення цього наскрізного завдання буде 
сприяти вирішенню і інших завдань, перед-
бачених оперативними цілями, напрямка-
ми і завданнями, про які ми вели мову.

25.08.2021
Ніна Наталенко
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Про стратегічну ціль ІІ у Державній 
стратегії регіонального розвитку на 
2021-2027 роки

Україна досить велика країна, яка має 
різні території: частина України – це гори, 
частина – ліси, десь є великі степи, навіть є 
своя пустеля, є регіони, де достатньо бага-
то річок та ставків, є регіони, де дуже мало 
водних ресурсів. Частина території – це ре-
гіони з великими містами, з великими про-
мисловими підприємствами. Інші території 
– це переважно сільськогосподарські землі, 
невеликі поселення, які розкидані вздовж 
більших чи менших доріг.

регіонального продукту на душу населення 
в сучасних умовах не є таким надто об’єк-
тивним, особливо якщо дивитися на нього 
з точки зору простої людини, громадянина 
тої чи іншої країни, жителя того чи іншого 
регіону або міста.

Мал.1. Україна з космосу. Світлину зроблено NASA

Відтак, зрозуміло, що регіони України сут-
тєво відрізняються один від одного за різ-
ними показниками. Часто використовують 
такий показник, як валовий регіональний 
продукт на душу населення. Цей показник 
загалом свідчить про те на скільки економіч-
но розвинений один чи інший регіон. Дуже 
часто, цей показник був визначальний, щоб 
порівнювати розвиток навіть різних країн і 
до сьогодні, порівнюючи різні країни, вико-
ристовується показник валового національ-
ного продукту на душу населення.

Але з роками економісти, політики, до-
слідники почали розуміти, що показник ва-
лового національного продукту чи валового 

Мал.2. Україна посіла 83 місце зі 140 учасників у рейтингу 
глобальної конкурентоспроможності економіки (Global 

Competitiveness Index) 2018

Відтак виходить новий показник, який 
називають індекс конкурентоспроможно-
сті держави, а в державі – індекс конку-
рентоспроможності регіону. Це достатньо 
складний показник, який вбирає у себе цілу 
низку інших показників, частина з яких дуже 
сильно прив’язані на людину, тому що один 
із визначальних показників індексу конку-
рентоспроможності є валовий внутрішній 
продукт (ВВП) на душу населення, але крім 
цього є інші показники, які стосуються лю-
дини: рівень освіти, якісь здоров’я, якість 
надання послуг, інновації, які впроваджу-
ються чи продукуються в регіоні. Тобто ціла 
низка показників дають змогу подивитися 
на скільки цей регіон є комфортним з точки 
зору людини, яка там проживає, і наскіль-
ки цей регіон відповідно є конкурентоспро-
можним у порівнянні з іншими регіонами.
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Сьогодні ми часто можемо побачити 
таку парадоксальну картину, наприклад, 
таке велике процвітаюче місто як Харків і 
порівняємо його із значно меншим за роз-
мірами і значно меншими підприємства-
ми як Хмельницький чи Івано-Франківськ. 
Якщо порівнювати по показнику будівниц-
тва житла на одну особу Хмельницький чи 
Івано-Франківськ будує житла більше ніж 
Харків, не кажучи вже за таке місто як, на-
приклад, Запоріжжя – промисловий гігант 
в Україні. Це дуже цікава картина, тому що 
житло в Україні будується майже на 100% за 
кошти українських громадян, відтак, коли 
людина інвестує свої кошти в будівництво 
житла в конкретному населеному пункті, це 
свідчить про те, що людина своє майбутнє 
пов’язує з цим населеним пунктом, якщо ж 
там не інвестуються кошти у житлове бу-
дівництво, це серйозний сигнал, що щось 
не так і не зважаючи на високу зарплату чи 
високі показники ВРП, люди не будуть там 
залишатися, при першій можливості вони 
покинуть цей регіон чи це місто.

Україна також намагалася досягти вирівню-
вання через додаткові субсидії більш бідним 
регіонам, але це не досягло результату і та-
ким чином зараз політика намагається пе-
рейти до іншого підходу – в регіонах знайти 
конкурентні переваги регіонів, упертися на 
внутрішні ресурси і здійснити низку кроків, 
які будуть підвищувати рівень конкуренто-
спроможності регіонів, тобто розвивати ці 
регіони комплексно.

Мал.3. Індекс конкурентоспроможності міст 2019/2020 
на карті України (зелений колір – високий ІКМ, помаран-

чевий колір – середній ІКМ, червоний колір – низький ІКМ). 
Джерело http://www.ier.com.ua/files/Projects/2020/MCI/

reports1/MCI_2019-2020_Part%201_UKR.pdf

Отже, при підготовці ДСРР-2027 її автори 
звернули увагу саме на конкурентоспро-
можність, тому що до останнього періоду 
Україна, як і перед тим 30 років тому Європа, 
США, чи Канада намагалась певним чином 
вирівняти регіональну диспропорцію в роз-
витку різних територій в межах своїх країн. 

Мал.4. Рейтинг конкурентоспроможності регіонів (2015 
рік). Джерело https://www.minregion.gov.ua/wp-content/
uploads/2017/01/Zvit-indeks-konkurentnospromozhnosti-

regioniv.pdf

Тому стратегічна ціль ІІ ДСРР-2027 зву-
чить «Підвищення рівня конкуренто-
спроможності регіонів». Аби зрозуміти 
на що спрямовуватимуться дії держави для 
підвищення рівня конкурентоспроможності 
варто розглянути оперативні цілі, які забез-
печують досягнення стратегічної цілі ІІ.

Оперативна ціль 1 «Розвиток люд-
ського капіталу» надзвичайно важлива 
тому, що конкурентоспроможність регіонів 
перед усім залежить від людини, від яко-
сті людського капіталу, можливості людей 
адаптовуватися до сучасного світу, який 
швидко змінюється. Під цю ціль визначено 
основний напрямок, який називається «Під-
вищення якості і конкурентоспроможності 
вищої, фахової передвищої та професійної 
(професійно-технічної) освіти». В сучасних 
умовах надзвичайно важливим є рівень 
компетенцій людини, яка отримує відповід-
ну освіту, тобто компетенцію, яка включає 
не тільки знання, а навички і вміння, які 
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дають змогу приступити до роботи і здійс-
нювати її на високому рівні та мати значно 
вищу продуктивність праці в сферах, у яких 
має працювати ця людина.

І тому цей напрямок передбачає цілу низ-
ку заходів спрямованих на трансформацію 
всієї системи освіти в Україні. Зокрема, дуже 
важливим є те, що заклади вищої освіти 
мають займатися не просто освітою, вони 
мають займатися дослідженнями спрямо-
ваними на вирішення проблем економіки 
регіону, в якій знаходиться цей заклад ви-
щої освіти чи відповідної сфери, в якій спе-
ціалізується заклад вищої освіти. Зокрема, 
зараз у ЄС серед університетів існує теза, що 
університет, який не займається досліджен-
ням, не продукує нових винаходів, не розви-
ває стартапи, він не має права на існування. 
Проведені дослідження, які показують зміну 
мислення самих студентів, що навчаються у 
таких університетах. Якщо десять років тому 
90% студентів провідних університетів мрія-
ли після завершення навчання почати пра-
цювати у найбільших і найуспішніших ком-
паніях світу, то на сьогодні все змінилося 
– 90 % студентів мріють розпочати свій стар-
тап і вивести його у клас так званих єдино-
рогів, підвищити його капіталізацію і таким 
чином реалізувати себе в сучасних умовах. 
Тому розвиток людського капіталу, розви-
ток освіти є надзвичайно важливим для під-
вищення конкурентоспроможності регіонів.

Зокрема йдеться і про професійну освіту, 
тому що заклади професійної освіти в Укра-
їні сьогодні випускають випускників власне 
для регіонального ринку. Вони мають орієн-
туватися на регіональні ринки, мають забез-
печити своїх випускників знаннями, які би 
відразу давали змогу їм бути затребувани-
ми працівниками. Відповідно передбачено 
і розвиток середньої освіти, яка також має 
бути суттєво трансформована на основі но-
вітніх технологій, цифровізації і доступності 
середньої освіти як сільських, так і міських 
шкіл.

Також якщо говорити про людський ка-
пітал, про здоров’я, про якість медичних 
послуг, екстрену медичну допомогу, варто 
зауважити, що один із важливих елементів 
індексу конкурентоспроможності є прогно-
зована тривалість життя людини і вплинути, 
тобто суттєво збільшити цю прогнозовану 

тривалість життя людини з боку медицини 
можна двома складовими. З одного боку 
суттєво зменшити смертність дітей до од-
ного року, а з іншого боку суттєво зменши-
ти ризики смерті людей трудового віку від 
серцево-судинних екстрених випадків, коли 
медичну допомогу потрібно надати протя-
гом першої години. І в першому, і в другому 
випадку це може бути здійснено на підставі 
завдань, вирішення яких передбачене стра-
тегічною ціллю ІІ ДСРР-2027. Але медицина 
не завжди є панацеєю тому, що дуже важ-
ливим є створення умов для громадського 
здоров’я, боротьби з шкідливими звичка-
ми і введення престижності бути здоровим, 
займатися спортом. Тому під цю стратегіч-
ну ціль передбачено цілий напрямок, який 
спрямований на громадське здоров’я, також 
формування спроможного та всебічно роз-
винутого молодого покоління.

Таким чином це є надзвичайно важли-
вим для людського капіталу, який має ви-
значальний вплив для конкурентоспромож-
ності регіонів.

«Сприяння розвитку підприємництва, 
підтримка інтернаціоналізації бізнесу у 
секторі малого та середнього підприєм-
ництва» – це оперативна ціль 2 під стра-
тегічною ціллю ІІ, яка стосується розвитку 
підприємництва, особливо мікропідприєм-
ництва, малого та середнього підприємни-
цтва.

Чому це важливо?
Коли ми говоримо про ВВП чи ВРП на 

душу населення, ми розуміємо, що основний 
внесок у показник ВРП від великих і дуже 
великих підприємств, саме вони формують 
цей показник валового регіонального про-
дукту. Але коли подивитись на те, хто фор-
мує зайнятість населення, ми побачимо, що 
зайнятість і доходи домогосподарств в пер-
шу чергу формують мікро, малі і середні під-
приємства. Тому що за показниками ВРП на 
душу населення, ми побачимо, що в лідерах 
є Полтавська та Дніпропетровська область. 
Чому саме ці області? Тому що там сконцен-
тровані великі добувні підприємства, там 
добуваються нафта, руда, вугілля, газ і це 
створює дуже високий рівень ВРП, але задія-
но у цій роботі не так і багато найманих пра-
цівників і великі прибутки, які отримують 
великі компанії, осідають в основному на 
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рахунках цих компаній, які часто є офшор-
ними і домогосподарства в цих областях не 
отримують цього доходу, який би був при-
йнятний для розвитку місцевого регіональ-
ного ринку і розвитку благополуччя домо-
господарств. Тому Стратегія визначає, щоб 
підтримувати мікро- і мале підприємництво 
і таким чином може вирішити значну части-
ну соціальних проблем зокрема безробіття, 
виплати субсидій і активізуючи тотальну 
самозайнятість, можна отримати зростання 
внутрішніх ринків, які будуть сприяти зрос-
танню доходів домогосподарств, а відтак і 
розвитку людського капіталу вже самостій-
но, навіть без підтримки з боку держави.

Також в межах стратегічної цілі ІІ визна-
чено два надзвичайно важливих напрямки 
– це підтримка експорту і розвиток креатив-
них індустрій.

Чому це важливо?
Щоб збільшити внутрішній ринок, збіль-

шити можливості для мікро і малих під-
приємців у регіоні потрібно, щоб зростали 
доходи домогосподарств, але доходи домо-
господарств залежать від того, що продук-
ція, яка виробляється в регіоні, може бути 
продана за межами регіону за вищу ціну, 
таким чином більше коштів можуть зайти в 
регіон і домогосподарства будуть мати змо-
гу купити більше продуктів потрібних для 
покращення своєї якості життя, а це в свою 
чергу включає такий механізм запуску міс-
цевого малого підприємництва. Тобто дер-
жава зобов’язується підтримувати експорт, 
який буде в свою чергу стимулювати до-
даткові надходження в свій регіон, а відтак 
стимулювати мікро, малий і середній бізнес, 
щоб збільшувати зайнятість у регіоні.

Креативні індустрії – це дуже перспектив-
на річ, тому що в світі перевагу отримує той, 
хто продукує абсолютно нове, яке дає змо-
гу отримати максимальну додану вартість, 
максимальні доходи і креативні індустрії 
створюють високоінтелектуальні робочі 
місця, які менше залежать від погоди, від 
кон’юнктури внутрішніх і зовнішніх ринків. 
Тому Стратегія передбачає створення осе-
редків розвитку креативної економіки, різ-
номанітних центрів, коворкінгів, агенцій на 
місцевому та регіональному рівні, підтрим-
ка створення нових продуктів, особливо тих, 
які стосуються інтелектуальної власності, ін-

новацій базованих на культурах, традиціях, 
ремеслах і такому подібному.

Оперативна ціль 3, яка спрямована на 
підвищення конкурентоспроможності, нази-
вається «Підвищення інвестиційної при-
вабливості територій, підтримка залу-
чення інвестицій».

Теорія економічного розвитку стверджує: 
«Для того, щоби мати 8-10% приросту ВВП, 
потрібно щороку інвестувати приблизно 25-
30% від ВВП у новий розвиток», це достат-
ньо великі показники. Сьогодні в Україні 
інвестується приблизно 16 %. Спроможно-
сті внутрішніх інвесторів, а також місцевого 
та регіонального бюджету недостатні, тому 
дуже важливо залучати до інвестування 
зовнішніх інвесторів з-за меж регіону, з-за 
меж України і така можливість відкриваєть-
ся через доступ до земельних ресурсів під-
ключення їх до мереж, спрощення режимів 
заходження інвесторів на відповідні терито-
рії через планування територій.

Оперативна ціль 3 напряму пов’язана з 
оперативною ціллю 4, яка стосується впро-
вадженню інновацій та зростанню технологіч-
ного рівня регіональної економіки, підтримки 
інноваційних підприємств та стартапів.

Ми повинні розуміти, що залучення ін-
вестицій потрібно передусім в новітні техно-
логії. Саме в нових технологіях є можливість 
отримання більших доходів і досягти біль-
шої тривалості життя таких підприємств. 
Інвестиції в підприємства, які технологічно 
відсталі, дуже часто не дають результату. 
Такі підприємства будуть зруйновані і їх міс-
це буде зайняте іншими технологічними 
рівнями, але це може бути не в цьому регіо-
ні чи не в Україні.

Також до цієї стратегічної цілі належить 
оперативна ціль 5, яка стосується сталого 
розвитку промисловості. Відверто кажучи ця 
оперативна ціль звучить дещо ретроградно, 
але коли ми подивимося зміст, ми побачи-
мо, що вона орієнтована передусім на так 
звану смарт спеціалізацію або розумну спе-
ціалізацію регіонів. Це перспективна річ, яка 
має базуватися на вивченні внутрішньої си-
туації в регіоні – як сформувалась промисло-
вість в регіоні сьогодні і яким чином, те що 
склалося, вписується в міжнародний розпо-
діл праці і в можливість використання для 
розумної спеціалізації.
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Але тут важливо розуміти, що розумна 
спеціалізація не означає, що, наприклад, в 
цій території займаються видобутком вугіл-
ля і це є правильна, розумна спеціалізація 
назавжди. Напевно що ні. Можливо вугілля, 
але можливо йде мова не просто про його 
видобуток і традиційне спалювання у тра-
диційних теплових електростанціях, треба 
враховувати зміну підходів до використан-
ня карбонових ресурсів і можливість пере-
творення того самого вугілля на інші новітні 
продукти, які не забруднюють екологію, а з 
іншого боку є такими конкурентоспромож-
ними, які можуть бути продані на внутріш-
ньому чи на зовнішньому ринку.

На завершення варто зауважити, що пра-
вильні підходи до конкурентоспроможності, 
до підтримки формування конкурентоспро-
можності регіонів, конкурентоспроможності 
міст, територіальних громад є надзвичайно 
важливими для забезпечення стабільного і 
повноцінного розвитку регіонів і громад в 
Україні, саме в інтересах жителів цих регіо-
нів і територіальних громад.

08.09.2021
Ніна Наталенко

№ 45, листопад, 2021 року
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Про стратегічну ціль ІІI у Державній 
стратегії регіонального розвитку на 
2021-2027 роки

У попередніх публікаціях щодо Держав-
ної стратегії регіонального розвитку на 2021-
2027 роки, ми зупинялися на особливостях 
досягнення стратегічних цілей один і два. 
Сьогодні ми спробуємо поміркувати над 
важливістю реалізації стратегічної цілі ІІІ 
«Розбудова ефективного багаторівнево-
го врядування».

Чому в ДСРР-2027 поряд з такими важли-
вими стратегічними цілями як згуртованість 
України і посилення конкурентоспромож-
ності регіонів з’являється стратегічна ціль 
«Розбудова ефективного багаторівневого 
урядування»?

Тут варто зробити невеликий відступ 
щодо зміни підходів від традиційної регіо-
нальної політики до сучасної інноваційної 
регіональної політики. Ще 20-30-ть років 
тому державна регіональна політика в різ-
них європейських країнах спиралася пере-
дусім на власне визначну роль держави, 
виконавчої влади і створення умов для пе-
рерозподілу ресурсів від багатших регіонів 
до бідніших. Так в основному намагалися 
досягнути збалансованого розвитку різних 
регіонів у своїх країнах шляхом такого собі 
постійного субсидування більш відсталих 
територій. Але практика показала, що по-
стійне субсидування не змінює ситуації в ре-
гіонах на краще і тому стало питання «Якими 
інструментами замінити традиційне субси-
дування, аби прискорити зростання в тих 
регіонах, які суттєво відстають від інших?». І 
було запропоновано саме нові підходи, які з 
роками показали свою ефективність.

По-перше, субсидування замінити інвес-
туванням, тобто вкладати кошти у ті на-
прямки, у ті сфери діяльності, які можуть сут-
тєво прискорити зростання тих територій, 
які сьогодні відстають від решти територій 
держави.

По-друге, досягнення зростання має від-
буватися завдяки участі у цьому процесі різ-

них гравців, не тільки національного уряду, 
а й регіональних органів влади і органів міс-
цевого самоврядування.

По-третє, базуватися нове зростання має 
на виявленні, оцінці і включенні в процес 
місцевого і регіонального потенціалу місце-
вих і регіональних переваг. Саме включен-
ня в ці процеси інвестування з різних рівнів 
бюджету, а так само залучення до процесу 
планування розвитку і реалізації проектів 
розвитку різних суб’єктів з різних рівнів уря-
дування має покращити ситуацію. Згодом 
європейська практика показала, що такі під-
ходи є кращими і більш ефективними ніж 
старі підходи базовані на постійному субси-
дуванні більш відсталих територій.

Але! Оскільки нові підходи до регіональ-
ного розвитку, які передбачають іденти-
фікацію власних конкурентних переваг, 
фінансування проектів розвитку, а не суб-
сидування публічних витрат, залучення до 
процесу різних органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування, перед-
бачають водночас нові вимоги і щодо тих 
органів, які включені у процес планування і 
реалізації стратегії регіонального розвитку. 
Ці органи мають стати сильними інституція-
ми, які спроможні до ефективного управлін-
ня публічними коштами, до ефективного і 
розумного планування, а також до коорди-
нації своєї власної діяльності. Для України 
низька інституційна спроможність органів 
виконавчої влади і органів місцевого са-
моврядування є реальним викликом. Саме 
тому і з’явилася стратегічна ціль – «Розбудо-
ва ефективного багаторівневого врядуван-
ня», реалізація якої має сприяти посиленню 
публічних інституцій.

Ця стратегічна ціль включає цілу низку 
оперативних цілей, частина з цих цілей уже 
певними чином реалізована, частина знахо-
диться в процесі реалізації, але зробити по-
трібно ще дуже багато.
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Першою оперативною ціллю є «Фор-
мування ефективного місцевого само-
врядування та органів державної влади 
на новій територіальній основі» на заса-
дах нового адміністративно-територіаль-
ного устрою України. Тут варто сказати, що 
відповідно до цієї оперативної цілі Україна 
заробила уже достатньо багато: утворено 
новий адміністративно-територіальний 
устрій на базовому рівні – це спроможні те-
риторіальні громади, на проміжному рівні 
– це нові великі райони, обласний рівень 
залишився без змін тому, що він відповідає 
підходам, які закладаються у європейських 
моделях регіонального розвитку. Тобто ця 
частина де-юре виконана, але з іншого боку 
потрібно наповнити реальним змістом нові 
органи управління, передусім на місцевому 
і районному рівнях. Особливо на місцевому 
рівні, адже органи місцевого самоврядуван-
ня отримали дуже багато нових повнова-
жень і достатньо багато самостійності, що 
потребує від них потужної роботи, яка базо-
вана на знаннях, навичках і вміннях. Тому 
ця частина роботи має бути виконана впро-
довж реалізації ДСРР-2027.

Друга оперативна ціль – «Формування 
горизонтальної та вертикальної коорди-
нації державних секторальних політик 
та державної регіональної політики». Це 
дуже важлива оперативна ціль для України, 
особливо важлива в контексті останніх кіль-
кох років, коли з одного боку ми маємо до-
статньо детально виписані підходи до фор-
мування і реалізації державної регіональної 
політики, коли ми маємо загальний і дуже 
прогресивний документ, як ДСРР-2027, а з ін-
шого не завжди відбувається реалізація сек-
торальних політик відповідно до тих напря-
мів та територій, які визначено у ДСРР-2027.

Наприклад, у нас відбувається низка вели-
ких речей – велике будівництво, велика рес-
таврація, великий спорт і тут дуже важливо 
розуміти наскільки ці умовні «великі» про-
грами координуються між собою і наскільки 
вони відповідають потребам розвитку регіо-
нів. Адже не секрет, що в Україні є достатньо 
багато територій, які, як кажуть американці: 
«Вже втратили здатність до самовідновлен-
ня», і тому до цих територій потрібно засто-
совувати комплексні підходи. І, наприклад, 
будівництво дороги з точки А в точку Б, яка 

не з’єднує ні точку А, ні точку Б із найближ-
чим великим ринком, найближчим великим 
містом ніяк не впливає на розвиток цих те-
риторій, які знаходяться поблизу точки А чи 
поблизу точки Б. Гроші можуть бути вкладені 
великі, а результату не буде помітно.

Дуже цікавий приклад про який часто го-
ворять в територіях, це приклад використан-
ня, так званої, туалетної субвенції – це так 
називають субвенцію, яка була передбачена 
в попередні роки для будівництва теплих 
туалетів у сільських школах. Дійсно такі те-
плі туалети були побудовані, але значна ча-
стина цих шкіл стоять сьогодні закриті, але 
з теплими туалетами. Тобто були витрачені 
кошти в об’єкти, які передбачали закривати! 
Це не зовсім правильний підхід до викори-
стання коштів.

Теж саме стосується синхронізації різних 
реформ в сфері, наприклад, охорони здо-
ров’я і адміністративно-територіального 
устрою.

Аналогічна ситуація і у інших сферах. На-
приклад, зараз ми маємо багато інформації 
з територій, які знаходяться в Українському 
Поліссі, де відбувається реформування дер-
жавних лісових господарств. Ці підприєм-
ства сплачують найбільше податків в ту чи 
іншу конкретну громаду. Зараз відбувається 
злиття цих підприємств, перереєстрація і пе-
реведення їх в управління, які знаходяться 
у містах обласних центрах, що автоматично 
позбавить надходження в бюджет значної 
частини територіальних громад у дуже про-
блемних територіях.

Тому реалізація цієї оперативної цілі є 
надзвичайно важливою і тут прямо перед-
бачено один із таких заходів для коорди-
нації секторальних політик – Підвищення 
ефективності діяльності Міжвідомчої коор-
динаційної комісії з питань регіонального 
розвитку. Така комісія була утворена, але 
засідала всього лише один раз. А саме тут 
має відбуватися узгодження секторальних 
політик, саме тут має відбуватися обгово-
рення ключових параметрів, в тому числі 
проект Державного бюджету і координації 
державних цільових програм чи програм ре-
гіонального розвитку між собою, щоб ці всі 
документи не суперечили один одному і їх 
реалізація сприяла гармонійному розвитку 
українських регіонів.
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Третя оперативна ціль дуже сильно 
пов’язана з другою і стосується побудови 
системи ефективного публічного інвес-
тування на всіх рівнях урядування. Є така 
Організація економічного співробітництва 
та розвитку (ОЕСР), яка займається серйоз-
ними дослідженнями щодо того, які мають 
бути кращі практики публічного інвестуван-
ня в регіонах, аби забезпечити їх зростання. 
Завдяки розробкам цієї організації та Канад-
ському проекту SURG  було ідентифіковано 
в Україні цілу низку прогалин у публічному 
інвестуванні1, і зокрема тих, що стосуються 
не синхронізації планувальних докумен-
тів, відсутності можливостей для спільного 
фінансування з різних бюджетів, з різних 
секторальних програм одного інтегровано-
го проекту розвитку, який спрямований на 
конкретну територію.

Також, прогалини, які ідентифіковані в пу-
блічному інвестуванні стосуються і держав-
ного фонду регіонального розвитку, зокрема 
необхідності внесення змін до статті 24-1 Бю-
джетного кодексу України. Адже сьогодні не 
можуть реалізовуватися національні чи за-
гальнодержавні цілі регіонального розвитку 
через відсутність коштів у бюджеті, визначе-
них на ці цілі. Такі кошти не визначаються ок-
ремим рядком і  це не передбачено статтею 
24-1.

Тут також варто зауважити, що зараз на-
віть за умови закріплення в законі норми, 
що державний фонд регіонального розвитку 
має складатися не менше з одного відсотка 
видатків  державного бюджету вона не дотри-
мується. Насправді все відбувається не так і в 
проекті бюджету на 2022 рік народні депутати 
України запропонували витягнути із так не-
великого розміру ДФРР, 6 мільярдів гривень 
на так звану субвенцію на соціально-еконо-
мічний розвиток окремих територій. По суті 
ця субвенція називається ще в народі «депу-
татською», коли саме депутати розподіляють 
кошти, визначають  куди вони мають піти,  
які мають бути здійснені закупівлі, що по суті 
унеможливлює реалізацію оперативної цілі 
3 і розмиває ідею узгодженого публічного ін-
вестування інтегрованих проектів розвитку у 
найбільш проблемних територіях.

Оперативна ціль 4 «Розбудова потенці-
алу суб’єктів державної регіональної полі-
тики», що це мається на увазі? Тут якраз ве-
деться мова про розвиток інституцій, тобто 
створення умов для підвищення кваліфікації, 
перекваліфікації посадових осіб місцевих ор-
ганів влади, посадових осіб місцевого само-
врядування, депутатів різних рівнів. Тобто 
важливо розуміли, що для того аби підго-
тувати якісний проект розвитку, управляти 
реалізацією такого проекту потрібні кваліфі-
ковані фахівці, спеціалісти, які працюють в 
органах місцевого самоврядування і в орга-
нах виконавчої влади. Тому інвестування у 
кваліфікацію цих посадових осіб є вкрай важ-
ливим. Але з іншого боку це не може мати ре-
зультату якщо не буде зупинена практика то-
тальної заміни керівників другого ешелону 
при зміні політичної партії, яка при владі, чи 
при зміні керівництва Міністерства, обласної 
державної адміністрації чи зміні голови від-
повідної територіальної громади. Інституції 
сильні традиціями, сильні досвідом, тому по-
стійна заміна працівників дуже знижує спро-
можність цих інституцій.

Також окремим напрямком у цій цілі ви-
значено підвищення спроможності агенції 
регіонального розвитку та інших інституцій 
місцевого розвитку. Це надзвичайно важли-
во для того, щоб на рівні регіонів і терито-
ріальних громад були створені і ефективно 
працювали такі незалежні структури, які 
мають спроможність планувати розвиток, 
шукати інвестиції для регіонального розвит-
ку, надавати методологічну, організаційну 
та іншу підтримку суб’єктам регіонального 
розвитку, якими є, наприклад, територіаль-
ні громади.

Відтак відповідно до цієї стратегії має 
бути передбачено низку державних заходів, 
які би сприяли розвитку цих агенцій і на сьо-
годні в Україні є добра практика коли в дея-
ких областях агенції стали дійсно фактором, 
які позитивно впливають на розвиток своїх 
територій, зокрема Черкаська агенція регіо-
нального розвитку.

Оперативна ціль номер 5 «Забезпе-
чення рівних прав та можливостей жі-
нок і чоловіків, запобігання та протидія 

1 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=72072
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домашньому насильству та дискриміна-
ції». Це, на перший погляд, можливо не є 
настільки актуальною темою для України. 
В нас традиційно дотримуються прав жінок 
і чоловіків. Тут важливим є інше, ми маємо 
розуміти, що при проведені стратегічного 
планування на регіональному та місцевому 
рівні варто враховувати особливості, в тому 
числі і фізіологічні особливості жінок і чоло-
віків. Коли ми працюємо над проектами інф-
раструктури, над проектами, які стосуються 
доступності об’єктів спорту, об’єктів куль-
тури, ми маємо дбати за створення різних 
можливостей для того, щоб жодна соціаль-
на група, яка існує в межах територіальної 
громади чи регіону не відчувала на собі дис-
кримінації, не відчувала що про неї забули.

Також важливим елементом для успіш-
ного досягнення стратегічної цілі ІІІ є опе-
ративна ціль 6 – «Розбудова системи 
інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня та розвиток управлінських навичок 
для прийняття рішень, що базуються 
на об’єктивних даних та просторовому 
плануванні». Складна конструкція назви 
цієї оперативної цілі може свідчити і про її 
складність, тому що на сьогодні, на жаль, в 
Україні є величезна проблема щодо статис-
тики, а власне статистика має мати дані на 
основі яких можна робити розрахунки і при-
пущення щодо трендів розвитку окремих 
територій, щодо оцінки можливих ризиків, 
які виникатимуть у майбутньому. Тому дуже 
важливо, щоб була побудована нова систе-
ма  статистичних спостережень, збору ін-
формації не тільки на регіональному рівні, а 
й на рівні територіальних громад.

Також для досягнення цієї оперативної 
цілі передбачається створення інтегрованих 
геоінформаційних систем, які дають змогу 
в режимі реального часу бачити ситуацію, 
що відбувається в територіях, територіаль-
них громадах, порівнювати з планами, що 
передбачалися і відтак приймати рішення 
щодо необхідного реагування. Також в рам-
ках цієї оперативної цілі передбачається 
запровадження системи багаторівневого 

моніторингу. Це дуже важливо, що цей ба-
гаторівневий моніторинг буде стосуватися 
як досягнення результатів ДСРР-2027, так і 
цілей сталого розвитку, які визначені доку-
ментами Організації Об’єднаних Націй до 
яких приєдналася Україна. Дуже важливо 
мати адекватний моніторинг та оцінку ре-
зультаті в реалізації стратегії, щоб розуміти 
на наступний цикл стратегічного плануван-
ня, що ми робили не правильно, що не дуже 
ефективно працює, а що навпаки може бути 
розширено і посилено як інструмент, який 
дає найкращий результат.

Таким чином якщо ми комплексно поди-
вимося на ДСРР-2027, ми можемо побачити, 
що це дійсно цілісний документ і дуже важ-
ливо, щоб реалізація кожної стратегічної 
цілі відбувалася постійно, щоб ми не кон-
центрували ресурс і зусилля лише на одну із 
цілей. Лише системний підхід до вирішення 
проблем, які ідентифіковані при підготовці 
стратегії, може дати позитивні результати. 
І звичайно позитивний результат ніколи не 
може бути досягненим якщо стратегічний 
документ буде жити своїм життям, а полі-
тичні рішення будуть прийматися виходячи 
не із планів, а із порад політичних консуль-
тантів, чи наближенні, чи віддалені вибор-
чої компанії.

Сьогодні ми закінчили публікації щодо 
стратегічних цілей ДСРР-2027, але це не оз-
начає, що до цього не слід повертатись при 
роботі над стратегіями регіонального роз-
витку та стратегіями розвитку територіаль-
них громад. Адже в унітарній державі, якою 
є Україна, навіть в умовах широкої децен-
тралізації, саме держава визначає ключові 
вектори розвитку всієї своєї території і від 
цього, наскільки враховані при власному 
плануванні розвитку регіонів та громад , ці 
вектори, залежить і можливість отримання 
додаткового фінансування своїх проектів з 
державного бюджету України.

27.10.2021
Ніна Наталенко
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1 https://www.minregion.gov.ua/press/news/strategichne-planuvannya-rozvytku-terytorialnyh-gromad-pidgotovleno-metodychni-rekomendacziyi/

FAQ щодо стратегічного планування
у територіальних громадах

За матеріалами проведених вебінарів та наданих індивідуальних консультацій з питань стра-
тегічного планування для 13 територіальних громад у рамках проекту «Згуртованість та 
розвиток в інтересах людини – сприяння залученню громадськості та територіальних гро-
мад до розвитку на основі положень Державної стратегії регіонального розвитку на період до 
2027 року» за підтримки ІСАР Єднання.

Скільки стратегічних цілей 
має мати Стратегія?

Знаючі люди кажуть: «якщо у вас більше 
ніж два-три пріоритети, то це означає, що 
насправді немає жодного». Це твердження 
особливо актуальне в умовах критичної 
обмеженості ресурсів територіальних гро-
мад, коли треба зосередитися на досягнені 
направду важливих для розвитку громади 
цілей. Тому прийнятною є модель, коли 
кількість стратегічних цілей не перевищує 
трьох, максимум чотирьох.

З іншого боку, важливо коректно і чіт-
ко сформулювати стратегічні та операцій-
ні цілі. Згідно з Методичними рекомен-
даціями Мінрегіону1 від 1.11.2021 року, 
стратегічні цілі – це «стисле та конкрет-
не формулювання бажаних результатів, 
які випливають із стратегічного бачен-
ня розвитку громади, та яких плануєть-
ся досягти в результаті реалізації Стра-
тегії за визначений період».

Натомість оперативні цілі – це «сфор-
мульовані бажані конкретні позитивні ре-
зультати, які необхідно досягти для реалі-
зації певної стратегічної цілі».

На користь такого підходу до формуван-
ня дерева цілей Стратегії свідчить і прак-
тика. Серед проаналізованих ми бачили 
чинні стратегії громад, які передбачали 
громіздкі чотири-п’яти рівневі дерева ці-
лей, «увінчані» десятками (рекорд – 29) 
стратегічних цілей. І хоча такі документи 
були прийняті кілька років тому, усі вони 

мали більш ніж скромні практичні резуль-
тати впровадження.

На який період часу (скільки 
років) готувати Стратегію 

розвитку громади?
Прийнятий у ЄС семирічний горизонт 

визначений для планування регіонального 
розвитку на рівні держави (Державна стра-
тегія регіонального розвитку до 2027 року) 
і, відтак, на рівні області. Для забезпечення 
сумісності пріоритетів на різних рівнях вря-
дування, на рівні територіальної громади 
доцільно також дотримуватися такого го-
ризонту. Щоправда, жодним законодавчим 
актом наразі не обмежено амбіцію громад 
– можна замахнутися і на 10-ти чи 20-тиріч-
ний документ.

Важливо, що для організації виконання 
Стратегії (певною мірою політичного доку-
менту) приймають управлінський документ 
на коротший термін –  План заходів на на-
ступних три роки. Цей План має бути базо-
вим для бюджетного процесу, а також що-
року оновлюватися шляхом додавання до 
горизонту планування наступного «третьо-
го» року. За певних умов роль Плану заходів 
може виконати модернізований План соці-
ально-економічного розвитку, якщо покри-
ватиме трирічний період.

При цьому також доцільно проаналізува-
ти практику формування традиційних міс-
цевих цільових програм (МЦП). У кількох 
громадах ми побачили, що переважна біль-
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шість МЦП, прийнятих за останні три роки, 
є однорічним. Очевидно, що такий підхід 
потребує приведення у відповідність з се-
редньостроковим (трирічним) бюджетним 
плануванням. Таким чином МЦП стануть ре-
альними операційними документами, спря-
мованими на виконання цілей Стратегії.

На що важливо звернути 
увагу під час проведення
соціально-економічного

аналізу?
СЕА має дати відповіді на питання про на-

явність та характеристику ключових ресур-
сів для розвитку громади, а також про те, де 
створюється у громаді додана вартість і фор-
мується зайнятість.

Передусім йдеться про демографічні дані: 
статево-вікова піраміда (в ідеалі – по кожно-
му старостаті) допоможе «побачити» багато 
важливих аспектів.

Отримані від громад матеріали для під-
готовки консультацій показали поширену 
проблему при аналізі т.зв. соціальної сфери. 
У більшості випадків у цих підрозділах де-
тально (включно з телефонами керівників 
закладів) описуються характеристики «по-
стачальників» послуг (медичних, освітніх, 
соціальних): кількість ліжок, кількість пра-
цівників у розрізі категорій, щорічні бюджет-
ні витрати та ін. Натомість, дуже мало уваги 
приділено характеристиці стану справ/ про-
блем у «споживачів» відповідних публічних 
послуг. Напр. у підрозділі «Охорона здоров’я» 
доцільно додати опис стану здоров’я міс-
цевих жителів (динаміка захворюваності 
і смертності у розрізі причин/нозологій); 
у підрозділі «Освіта» – показники якості 
шкільної освіти, психо-емоційного стану 
підлітків, траєкторії професійного розвитку 
випускників шкіл.

Що робити з «плахтами» 
SWOT-аналізу, заповненими 

під час фокус-груп?
SWOT-аналіз проводиться для чіткої (ба-

зованої на доказах) ідентифікації сильних та 

слабких сторін громади, а також зовнішніх 
факторів, які впливають чи матимуть вплив 
на розвиток громади. Сформована на цій ос-
нові SWOT/TOWS-матриця унаочнює зв’язок 
між можливостями, загрозами, сильними та 
слабкими сторонами, дає змогу визначити 
порівняльні переваги громади.

Саме на цій основі формулюється бачен-
ня та місія, визначаються стратегічні цілі 
розвитку. Тому «плахти» SWOT-аналізу ма-
ють абсолютно прикладне значення. Поява 
у дереві цілей позицій, які не обгрунтовані 
таким аналізом, виглядатиме щонайменше 
дивною.

Коли розробляти технічні 
завдання на проекти

розвитку: до прийняття 
Стратегії на сесії чи після?

За якою формою?
Формування каталогу технічних завдань 

на проекти розвитку є важливим етапом 
стратегічного планування, у рамках якого 
виконується кілька завдань:

• залучення зацікавлених сторін (гро-
мадськість, підприємці, бізнес), 
оскільки цей етап починається з ого-
лошення збору ідей проектів розвит-
ку та цільової комунікації з цільовими 
аудиторіями (безпосередньо зацікав-
леними у вирішенні конкретних про-
блем);

• деталізація операційних цілей до рів-
ня окремих проектів («що ми робимо 
сьогодні-завтра, щоб через 5-7 років 
досягти бажаної точки на горизон-
ті?»);

• верифікація дерева цілей Страте-
гії («чи по всіх операційних цілях та 
завданнях ідентифіковані проекти 
розвитку на найближчих 3 роки? Якщо 
ні, тоді, можливо, варто внести зміни 
до операційних цілей чи завдань»)

• оцінка потреб ресурсів на впрова-
дження проектів розвитку та ймовір-
ності їх залучення (один з критеріїв 
при відборі ідей проектів). Стратегія 
має бути достатньо амбітною, але вод-
ночас бути реалістичною у частині за-
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2 Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano, M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin & B. Puranen et al. (eds.). 
2014. World Values Survey: Round Six – Country-Pooled Datafile Version: www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp. 
Опитування в Україні проведено соціологічною компанією RnB у 2011 році
3 Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова 3-9 березня 2017р. в усіх регіонах України, за ви-
нятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2 016 респондентів віком 
від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Детальніше: http://razumkov.org.ua/images/Material_
Conference/2017_04_12_ident/2017-Identi-3.pdf

планованих заходів і проектів (якщо 
місцевий бюджет розвитку становить 
50 млн. грн, то планувати реалізацію 
проектів розвитку на 500 млн грн що-
року є профанацією).

Відтак,  бажаним сценарієм є формування 
каталогу технічних завдань до остаточного 
затвердження Стратегії розвитку громади.

Навіщо залучати звичайних 
громадян, які не є фахівцями 

та не володіють
інформацією, важливою для 

розробки Стратегії?
Стратегія розвитку громади не може бути 

виключно внутрішнім документом місцевої 
влади, а охоплювати якомога ширше коло 
потенційно зацікавлених сторін, передусім 
з числа підприємців та молоді. Стратегічні 
пріоритети розвитку мають домінувати над 
електоральним циклом і, спираючись на 
широкий консенсус місцевих мешканців, не 
повинні кардинально змінюватися разом зі 
зміною очільників громади.

Йдеться не стільки про якісно виписаний 
текст Стратегії на 100 чи 200 сторінок, скіль-
ки про постійний процес спільної роботи 
влади, бізнесу та громадськості над спіль-
ним майбутнім – стратегічне планування.

Важливо, що окрім безпосередньо точ-
нішої ідентифікації проблем,  генеруван-
ня нових ідей та ініціатив, спільна робота 
над програмуванням майбутнього громади 
формує сприятливе середовище для появи 
нових лідерів і для розвитку локальної іден-
тичності.

Як показують міжнародні дослідження2, 
саме з локальною ідентифікацією в Україні 
є великі проблеми. Лише 24% опитаних в 
Україні однозначно вважають себе членами 
місцевої громади, ще 35% скоріше згодні з 

таким твердженням. Це у 1.5-2 рази менше, 
аніж у наших сусідів: Польщі, Румунії, Болга-
рії, Молдові. Натомість, аж 27% опитаних в 
Україні вважають себе громадянами неісну-
ючого колишнього СРСР3; найбільше – жите-
лі Півдня (48%) і Сходу (41%).

Такі все ще домінуючі настрої місцевих 
жителів є викликом для успішного розвитку 
громади. Тому важливо залучити до спіль-
ної роботи над спільним майбутнім якомога 
більше осіб, не обмежуючись посадовими 
особами місцевого самоврядування. Відчут-
тя співавторства навіть у невеликому про-
екті розвитку стимулюватиме розкриття по-
тенціалу активного громадянина.

Як активізувати байдужих 
громадян та зацікавити їх 
долучитися до розробки 

Стратегії?

Простої відповіді не існує. Досвід успіш-
них громад свідчить, що треба бути готови-
ми до «марафонської» дистанції: тривалий 
час докладати зусиль для розбудови довіри 
і поваги всередині громади.

Для цього дієвим є пряме і на рівних спіл-
кування очільників громади з різними ці-
льовими аудиторіями, передусім тими, хто 
є лідерами громадської думки (за даними 
опитувань, проведених ІГС у різних грома-
дах, як правило, це директори шкіл, лікарі 
первинної ланки, священики, окремі під-
приємці.

Хорошим приводом для такої комунікації 
є публічна кампанія збору ідей проектів роз-
витку для Стратегії. Але вона вимагає ретель-
ного інформаційного супроводу. Не варто 
очікувати, що після одного-двох постів у со-
цмережах появляться десятки ідей. Цей про-
цес вимагає серйозної і тривалої (не менше 1 
місяця) комунікації з цільовими аудиторіями 
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(передусім – бізнесом і підприємцями) за уча-
сті керівництва громади. У результаті, у разі 
успіху, будуть ідентифіковані проблеми роз-
витку, вирішення яких залежить від місцевої 
влади; і на цій основі – підготовлені технічні 
завдання на проекти розвитку.

За якою формою розробляти 
технічні завдання на
проекти розвитку?

На що звернути увагу?
 
Такий опис можна зробити у форматі, 

який базується на Формі техзавдання на 
інвестиційну програму і проект регіональ-
ного розвитку, що може реалізовуватися за 
рахунок коштів ДФРР (Наказ Мінрегіону № 
80 від 24.04.2015, викладений у новій редак-
ції на підставі Наказу Мінрегіону № 150 від 
15.06.2021).

Особливу увагу варто звернути на дета-
лізацію кількісних параметрів проблеми, на 
вирішення якої спрямований проект. Якщо 
ми не можемо описати відповідну пробле-
му у громаді, то, ймовірно, такий проект не 
дасть очікуваних результатів. Навіть якщо 
подібний проект класно описаний на ФБ-сто-
рінці сусідньої громади.

При відборі ідей проектів розвитку слід 
застосовувати критерії, які б «відсіювали» 
проекти поточної/операційної діяльності. 
Наприклад, важко назвати проектом роз-
витку одноразову закупівлю медприладів 
та витратних матеріалів або забезпечення 
щоденного функціонування сайту громади.

У технічних завданнях на проекти роз-
витку бажано окремим рядком визначити 
цільові аудиторії (безпосередніх бенефіціа-
рів) відповідного проекту з визначенням їх 
кількісних характеристик. Це дасть можли-
вість більш аргументовано визначати пріо-
ритетність (ранжування) проектів в умовах 
обмежених бюджетних можливостей.

Варто розглянути можливість визначен-
ня виконавцями/ співвиконавцями окре-
мих завдань/ проектів розвитку інші інсти-
туції аніж виконавчі органи та комунальні 
підприємства, установи, організації. Напр. 
до проектування, облаштування та бла-
гоустрою скверів/рекреаційних зон міста 

можна долучати громадськ організації чи 
окремих активістів.

Чи доцільно залучати
шкільну молодь? У школах 
тепер автономія та освітні  
програми, до яких не має 

відношення місцева влада.
Адміністративна автономія освітніх закла-

дів не означає, що вони мають стати ізольо-
ваними від громадами острівками. Навпаки, 
у контракт з керівником закладу, який укла-
дає місцева влада (яка також фінансує утри-
мання приміщень і оплату праці непедагогіч-
них працівників), можна додавати завдання, 
які б передбачали акценти в освітніх програ-
мах, важливі для розвитку громади.

Наприклад, якщо Стратегія громади пе-
редбачає відродження та/або осучаснення 
традиційних ремесел, то доцільно передба-
чити включення відповідних елементів до 
програми шкільного і позашкільного нав-
чання. При цьому важливо забезпечити фо-
кус не лише на набутті певних ремісничих 
навиків, але й на розкритті підприємниць-
кого потенціалу школярів. Нова програма 
предмету «технології/трудове навчання» та 
модель «шкільних коворкінгів», які відкриті 
для усіх мешканців громади, дають широкі 
можливості для гнучного підходу.

Крім того, починаючи з 2021 року до інва-
ріативної (обов’язкової) навчальної програ-
ми Наказом МОН включено предмет «Основи 
підприємництва та фінансової грамотності». 
Важливо забезпечити належну якість викла-
дання цього предмету (у т.ч. шляхом залу-
чення місцевих підприємців до викладання) 
та координацію з трудовим навчанням.

Чим план реалізації Стратегії 
відрізняється від програми 

соціально-економічного
розвитку? Як ці документи 

узгодити між собою?
 
Загалом логіка тактичних (операційних) 

документів, що розробляються на виконан-
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ня Стратегії є такою. Каталог технічних за-
вдань на проекти розвитку (у трирічному 
горизонті планування) є основою для підго-
товки Плану заходів з реалізації Стратегії на 
наступних три роки. У свою чергу План захо-
дів має стати основою для бюджетного пла-
нування: заходи та проекти з Плану заходів 
слід розглядали як найвищий пріоритет для 
фінансування..

Водночас, Стратегія задає рамки для усіх 
місцевих цільових програм. На основі “ви-
тяжки” з таких програм має формуватися 
трирічний План соціально-економічного 
розвитку (ПСЕР), який у свою чергу є базою 
для підготовки середньострокового про-
гнозу бюджету. Однак, для виконання та-
кої функції трирічний ПСЕР мав би щороку 
оновлюватися з додаванням нового («тре-
тього») року.

Логіка програмно-цільового методу пе-
редбачає підготовку Паспортів бюджетних 
програм, які містять результативні показни-
ки, що мають бути узгодженими з відповід-
ними показниками у технічних завданнях 
на проекти розвитку (чи ключовими показ-
никами результативності Плану заходів з 
реалізації Стратегії). Проблемою є те, що бю-
джетних програм як таких практично ніхто 
з ОМС не затверджує, беручи за основу для 
формування Бюджетних запитів і Паспортів 
бюджетних програм або цільові програми, 
або історичні дані /власні суб’єктивні уяв-
лення.

Відтак, за певних умов ПСЕР (у відповід-
ному адаптованому форматі та у «прив’язці» 
до Паспортів бюджетних програм) може ви-
конувати функцію Плану заходів з реалізації 
Стратегії.

Чи може бути Стратегія 
культури включена до

Стратегії розвитку громади? 
Чи краще її оформити

окремим Планом розвитку 
культури та креативних

індустрій?
 
З огляду на пріоритетність розвитку сек-

тору креативних індустрій, що визначена у 

ДСРР-2027 та низці стратегічних документів 
національного рівня, зокрема в економіч-
ній сфері, а також на їхній міжсекторальний 
характер не видається доцільним на рівні 
територіальної громади створювати додат-
ковий документ на зразок «План розвитку 
культури та КІ».

ДСРР-2027 чітко визначає, що завдан-
ня з розвитку креативних індустрій  мають 
бути інкорпоровані безпосередньо у стра-
тегії розвитку регіону та громади. Це доз-
волить уникнути ситуації (дуже ймовірної у 
разі прийняття «Плану розвитку культури і 
КУ»), коли за виконання цих завдань будуть 
відповідати лише ті підрозділи, до повнова-
жень яких відноситься питання культури. 
Крім того, «розпорошення» завдань по різ-
них документах також може вплинути і на рі-
шення щодо розподілу обмежених ресурсів 
місцевого бюджету, під час прийняття яких, 
вочевидь, першочергово мали б братися до 
уваги завдання/ проекти Стратегії розвитку/ 
Плану заходів з реалізації Стратегії.

Як зробити, щоб Стратегія 
втілювалася у життя?

На жаль, у багатьох громадах Стратегії 
розвитку (навіть якісно підготовлені) «за-
лишаються на папері». Серед найчастіших 
причин – відсутність управлінських проце-
дур та/або спроможності для прийняття так-
тичних документів (Плану заходів) та нала-
годження регулярного процесу моніторингу 
та координації виконання стратегічних та 
операційних документів. Також часто бра-
кує політичної волі, щоб почати працювати 
інакше, аніж у «ручному» режимі, коли го-
лова особисто визначає доцільність певних 
проектів чи бюджетних видатків.

Стратегія має містити положення, які б 
визначали відповідальний підрозділ (чи 
окрему інституцію на зразок Агенції роз-
витку громади) за моніторинг та оцінюван-
ня стану впровадження. Результати тако-
го моніторингу мають обговорюватися на 
щомісячних/ щоквартальних засіданнях 
колегіального органу – Комітету (чи Ради) з 
управління впровадженням Стратегії за уча-
сті міського/селищного/сільського голови.
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Для цілей моніторингу важливо ідентифі-
кувати кількісно вимірювані показники, які 
підтверджували висновки щодо успішності/ 
неуспішності реалізації Стратегії. Такі показ-
ники поділяються на:

• показники-продукти (окреслюють ре-
зультат, створений у ході виконання 
заходів, який повною мірою залежить 
від виконавця заходів (напр. «облаш-
тування шкільних коворкінгів для 
одночасної роботи 20 осіб» або «під-
готовка інвестиційного каталогу гро-
мади»);

• показники-впливи (визначають се-
редньострокову зміну у результаті 
виконання заходів та досягнення по-
казників-продуктів (напр. «динаміка 

підліткової злочинності» або «обсяг 
залучених інвестицій»).

Чи не ключова запорука «живої» Стра-
тегії – ув’язка з бюджетним плануванням у 
громаді. Завдання та проекти Плану заходів 
мають безумовно (у режимі «літерного» по-
тягу) включатися до пріоритетних видатків 
місцевого бюджету. А це зробити не завж-
ди просто. З іншого боку, Стратегія може і 
спростити процес прийняття управлінських 
рішень. Позаяк Стратегія дає відповідь не 
лише на питання «що ми робимо?», але і на 
питання «що ми НЕ робимо?».

12.11.2021
Маркіян Дацишин
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Аналіз проекту Закону України
«Про місто Київ – столицю України»

Номер, дата реєстрації: 2143-3 від 
24.09.2019

Сесія реєстрації: 5 сесія IX скликання
Редакція законопроекту: Основний
Проект вноситься народними депутатами 

України О. В. Ткаченко та ін.

Обґрунтування необхідності 
ухвалення законопроекту
Автори законопроекту аргументують 

необхідність ухвалення нового закону про 
столицю (чинний діє з 1999 року) низкою 
особливостей, які має місто Київ відповідно 
до Конституції України. Перш за все, за ч. 7 
статті 20 КУ Київ є столицею України та згідно 
з частиною третьою статті 133 КУ має спеці-
альний статус, який визначається законами 
України. Низка положень Конституції Укра-
їни визначають особливе правове регулю-
вання статусу міста Києва, зокрема:

• статус столиці України визначається 
виключно законами – пункт 16 части-
ни першої статті 92;

• особливості здійснення виконавчої 
влади у місті Києві визначається окре-
мим законом України – частина друга 
статті 118;

• особливості здійснення місцевого са-
моврядування в місті Києві визнача-
ється окремим законом України – ча-
стина друга статті 140.

Чинний закон «Про столицю України – мі-
сто-герой Київ», на думку авторів законопро-
екту мав визначити спеціальний статус міста 
Києва, як столиці України, та врегулювати 
особливості здійснення виконавчої влади та  
місцевого самоврядування у місті, однак, на 
думку авторів, «містив безліч колізій та супе-
речностей, які робили незрозумілим право-
вий статус та взаємовідносини між органами 
державної влади та місцевого самоврядуван-
ня міста Києва та ускладнювали можливість 
здійснення ефективного врядування в місті».

Понад те, на переконання авторів проекту 
внаслідок ухвалення 2010 року змін до цьо-
го закону (від 07.09.2010 р., № 2500-VI) щодо 
порядку утворення районних рад, наявна 
система організації місцевого самоврядуван-
ня та здійснення виконавчої влади у столиці 
України місті Києві була «повністю зруйно-
ваною: представництво територіальних 
громад районів міста Києва було ліквідо-
вано, і в руках одного посадовця по суті 
сконцентрована надмірна влада, що пов-
ністю суперечить принципу поділу влади 
в Україні».

Автори переконані, що «у підготовлено-
му законопроекті пропонується… виправи-
ти існуючий незадовільний стан організації 
органів державної влади та місцевого са-
моврядування в Києві через запроваджен-
ня відповідно до Конституції України більш 
ефективного правового механізму поділу 
влади в столиці України».

Суть законопроекту
 
Законопроектом пропонувалося здійсни-

ти цілу низку кардинальних новацій в органі-
зації місцевого самоврядування та виконав-
чої влади в Києві, зокрема відновити районні 
ради у місті Києві, як представницькі органи 
жителів районів Києва, розділити повнова-
ження та розмежувати посади Київського 
міського голови та голови Київської міської 
державної адміністрації. За пропозиціями ав-
торів проекту Київський міський голова буде 
очолювати Київський магістрат – виконав-
чий орган Київської міської ради, головувати 
на засіданнях Київської міської ради, а голо-
ва Київської міської державної адміністрації 
буде здійснювати нагляд за додержанням 
Конституції і законів України органами місце-
вого самоврядування та координувати діяль-
ність територіальних органів центральних 
органів виконавчої влади.
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Автори переконані, що проектом комп-
лексно врегульовано питання щодо правово-
го статусу міста Києва та особливостей місце-
вого самоврядування, у тому числі:

• спеціальний статус Києва;
• реалізація столичних функцій міста 

Києва;
• адміністративно-територіальний 

устрій міста Києва;
• організація міського життя на засадах 

сталого розвитку міста;
• взаємодія територіальної громади мі-

ста Києва та територіальних громад 
населених пунктів Київської області;

• місцеве самоврядування в місті Києві;
• статус Київського міського голови та 

його заступника з фінансових питань, 
заступника Київського міського голо-
ви – керуючого справами Київського 
міського магістрату та заступника Ки-
ївського міського голови – Головного 
архітектора міста Києва;

• порядок забезпечення головою Київ-
ської міської державної адміністрації 
дотримання у місті Києві Конституції 
та законів України;

• стратегічне планування в місті Києві;
• стратегічні документи з розвитку міста 

Києва;
• інформаційні системи міста Києва;
• механізм контролю, аудиту та моніто-

рингу в місті;
• функціонування Ратуші як єдиного вік-

на надання послуг.
Законопроект містив низку доволі екзо-

тичних нововведень, які до того не викорис-
товувалися в українському законодавстві – 
магістрат, районна ратуша, амбасадор Києва, 
міський перелік деревної рослинності тощо.

Після ухвалення законопроекту в першо-
му читанні 3.10.2019 його було підготовлено 
до другого читання й 16.09.2020 подано по-
рівняльну таблицю, однак після цього неві-
домо з яких причин та всупереч Регламенту 
Верховної Ради України й далі відбувалося 
його «доопрацювання» й 8.11.2021 було по-
дано ще одну порівняльну таблицю на основі 
докорінно зміненого варіанту законопроек-
ту, підготовленого профільним комітетом 
ВРУ. Його обсяг скоротився з 31 до 20 сто-
рінок, зникли цілі розділи та статті, причому 
це було зроблено не за пропозиціями народ-

них депутатів – шляхом внесення правок до 
ухваленого в першому читанні проекту – а 
волюнтаристським способом – за пропозиці-
ями невідомих (неназваних) осіб.

В такий спосіб з’явилися деякі ключові по-
ложення, які докорінно змінюють зміст про-
екту. Приміром, в статтю 35, яка стала стат-
тею 14, внесено пункт 2 такого змісту:

«2. Київську міську державну адміністра-
цію не може очолювати Київський міський 
голова».

Його не було ні в початковому варіанті 
проекту, ні в пропозиціях депутатів, ні у ва-
ріанті, підготовленому до другого читання 
2020 року. Власне заборона обіймати посаду, 
яка не ґрунтується на жодних підставах, ви-
глядає щонайменше дивною, щоб не сказа-
ти антиконституційною, оскільки відверто 
порушує принцип рівності прав громадян, 
встановлений КУ: «Громадяни мають рівні 
конституційні права і свободи та є рівними 
перед законом» (ч. 1 статті 24).

Зміст другої редакції проекту, підготовле-
ної 2021 року до другого читання фактично 
зводиться до двох нововведень – розділен-
ня посад міського голови та голови КМДА та 
обов’язкового утворення районних рад як 
повноцінних органів місцевого самовряду-
вання. Решта добрих намірів, заявлених у По-
яснювальній записці та у первісному варіанті 
проекту, залишилися неартикульованими.

На превеликий жаль цих два кардиналь-
них нововведення обійшли стороною як Го-
ловне науково-експертне управління ВРУ 
в своєму висновку від 30.09.2019 року, так і 
Головне юридичне управління в своїх трьох 
(!) висновках від 24.04.2020, 15.09.2020 та 
05.11.2021.

Зауважимо, що ці два нововведення на-
пряму стосуються фундаментальних поло-
жень Конституції України щодо Києва, як 
суб’єкта адміністративно-територіального 
устрою України (ч. 2 статті 133), та системи ор-
ганів місцевого самоврядування України, до 
якої входять сільські, селищні та міські ради 
та їх виконавчі органи (ч. 3 статті 140). До цьо-
го ж відоме рішення Конституційного суду 
України від 25.12.2003 за № 21-рп/2003, яке 
визначає статус Київського міського голови 
та Київської міської державної адміністрації. 
Таким чином, ці кардинальні новації проекту 
не отримали належної правової оцінки.

№ 45, листопад, 2021 року
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Суспільні впливи та ризики
Зрозуміло, що законопроект та дискусії 

навколо нього дуже політизовані, тому слід 
зосередитися, перш за все, на юридичних ас-
пектах цього документу та, друге, на суспіль-
них наслідках, які можуть мати місце в разі 
його ухвалення. Початкова редакція законо-
проекту досить широко дебатувалася в ЗМІ, 
тому слід зосередитися на кінцевій редакції, 
підготовленій всупереч Регламенту ВРУ про-
фільним комітетом.

В усіх трьох висновках Головного юридич-
ного управління ВРУ вказується на правову 
невизначеність багатьох норм проекту, які в 
підсумку будуть ускладнювати його застосу-
вання через різночитання (різне розуміння) 
цих норм. Плюс до того в законопроекті ба-
гато випадків, коли автори оперують юри-
дичними термінами, не визначеними в зако-
нодавстві, приміром, «державна виконавча 
влада» в статті 13 остаточної редакції. В про-
екті багато посилань на норми «цього зако-
ну», які неможливо визначити, на віртуаль-
не «законодавство», яке також неможливо 
адекватно встановити. В проекті використо-
вуються словосполучення, приміром «на-
лежні умови», які є дуже широкими в своєму 
трактуванні, тому, фактично, є невизначені.

Однак перша принципова вада цього 
законопроекту (в усіх редакціях) полягає в 
тому, що автори починають виписувати (ви-
гадувати) принципово нове законодавство 
про місцеве самоврядування та виконавчу 
владу для міста Києва в той час як в Україні, 
як в унітарній державі (а не федеральній! – 
стаття 2 КУ) законодавство має бути єдиним 
на всій її території. Посилання на статті 118 
та 140 щодо особливостей здійснення вико-
навчої влади та місцевого самоврядування 
зовсім не означає, що норми базових законів 
«Про місцеві державні адміністрації» та «Про 
місцеве самоврядування в Україні» можна 
перекреслювати та переписувати. Тим паче, 
що в КУ мова йде про здійснення, а не про 
інше (нове) законодавство для окремої тери-
торії.

Друга принципова вада законопроекту, 
знову таки в усіх редакціях, полягає в глибо-
кому нерозумінні його авторами відміннос-
тей, які має місто Київ від інших міст України. 
Це – статус Києва як суб’єкта адміністратив-

но-територіального устрою України, визна-
чений ч. 2 статті 133 КУ:

«До складу України входять: Автономна 
Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дні-
пропетровська, Донецька, Житомирська, За-
карпатська, Запорізька, Івано-Франківська, 
Київська, Кіровоградська, Луганська, Львів-
ська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, 
Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харків-
ська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, 
Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ 
та Севастополь».

Саме тому в Києві, як і в інших суб’єктах 
адмінтерустрою країни – областях, має бути 
державна адміністрація, яка має виконувати 
повноваження виконавчого органу місцевої 
ради. Адже нікого не дивує, що такі повно-
важення мають ОДА в 24 областях України?! 
Звісно, це створює колізію з ч. 3 статті 140 КУ 
за якою «Місцеве самоврядування здійсню-
ється територіальною громадою в порядку, 
встановленому законом, як безпосередньо, 
так і через органи місцевого самоврядування: 
сільські, селищні, міські ради та їх виконав-
чі органи», однак цю колізію давно розв’язав 
Конституційний суд України, який визначив:

«Київська міська державна адміністра-
ція є єдиним в організаційному відношен-
ні органом, який виконує функції вико-
навчого органу Київської міської ради та 
паралельно функції місцевого органу ви-
конавчої влади» (Рішення КСУ від 25.12.2003 
за № 21-рп/2003).

Таким чином, усі намагання прирівняти 
Київ до звичайного міста країни – створи-
ти в столиці виконавчий комітет Київської 
міської ради – суперечать рішенню КСУ що, 
в свою чергу, суперечить КУ: «Рішення та 
висновки, ухвалені Конституційним Судом 
України, є обов’язковими, остаточними і не 
можуть бути оскаржені» (Стаття 151-2).

Третя принципова вада законопроекту 
полягає в тому, що автори проекту порушу-
ють статус та права особи, яка обрана Київ-
ським міським головою. Зазначеним вище 
рішенням КСУ встановив:

«Київську міську державну адміністра-
цію має очолювати лише особа, обрана  
Київським міським головою, яка Прези-
дентом України призначається головою 
Київської міської державної адміністра-
ції».
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Отже, усі намагання розділити ці «посади 
та повноваження» суперечать духу й букві 
Конституції України, однозначні й беззапе-
речні тлумачення якої дав Конституційний 
суд України.

Четверта принципова вада законопро-
екту полягає в глибокому нерозумінні понят-
тя «територіальної громади» та наслідків, які 
випливають з нього. Конституцією України 
встановлено, що органи місцевого самовря-
дування можуть створюватися лише терито-
ріальними громадами сіл, селищ та міст:

«Місцеве самоврядування здійснюється 
територіальною громадою в порядку, вста-
новленому законом, як безпосередньо, так 
і через органи місцевого самоврядування: 
сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі 
органи» (ч.3 статті 140 КУ).

До цього слід додати, що районні ради в 
містах – відсутні в Конституції України й це 
знайшло відображення в ЗУ «Про місцеве са-
моврядування в Україні», за яким:

«Система місцевого самоврядування вклю-
чає:

• територіальну громаду;
• сільську, селищну, міську раду;
• сільського, селищного, міського голову;
• виконавчі органи сільської, селищної, 

міської ради» (ч. 1 статті 5).
Отже, районні ради не є органами місцево-

го самоврядування в містах! Лише в другому 
пункті цієї статті вони згадуються як можливі 
утворення, однак це не надає їм статус органів 
місцевого самоврядування.

Так само в законопроекті нема відповіді 
на запитання – якщо Київська міська рада чи 
територіальна громада не ухвалить рішення 
про створення районних рад, як вони виник-
нуть та як забезпечити обов’язковість їх існу-
вання? Очевидно, що такої відповіді й бути не 
може.

З іншого боку з самого початку автори 
проекту в пояснювальній записці писали, що 
«представництво територіальних громад 
районів міста Києва було ліквідовано» 
(2010 року) тобто вважали, що такі громади 
існують. Тоді виникає питання – якщо місто 
Київ складається з територіальних громад 
районів, то де тоді міська територіальна гро-
мада? ЇЇ нема, отже, не може бути її представ-
ницького органу – Київської міської ради!

Зрозуміло, що це – нонсенс, іншими сло-

вами – дурниця. Звідси висновок – «районні 
громади» у містах існувати не можуть (як, до 
речі, і на територіях районів країни), що зрозу-
міло – адміністративний район в місті – штуч-
не утворення, яке не має наслідком утворення 
«районної територіальної громади». Отже, 
вони не можуть мати свого представництва 
як органи місцевого самоврядування.

Зрозуміло, районні ради можуть існувати 
відповідно до законодавства, але це окремі від 
органів місцевого самоврядування утворення 
й для них треба виписувати правила функці-
онування закріплені рішеннями міської ради. 
Робити їх «обов’язковими» для Києва – повна 
нісенітниця. Як, до речі, й для інших міст.

В умовах децентралізації такий преце-
дент може мати непередбачувані наслідки, 
адже будь-яка частина міської територіальної 
громади, приміром колишнє село на цьому 
прикладі може вимагати собі статусу «райо-
ну в міській громаді» та утворювати власний 
«орган самоврядування» – «районну в міській 
громаді раду». Все може призвести до від-
криття «скриньки Пандори» та руйнації усіх 
здобутків реформи децентралізації.

Нарешті дві обставини практичного харак-
теру, які випускають з поля зору автори проек-
ту. Перша, це – руйнація вертикалі управління 
в Києві: якщо районні виконкоми не будуть 
підконтрольні виконкому Київської міської 
ради, (а саме це випливає з контексту законо-
проекту), то як тоді забезпечити єдину систе-
му управління, виконання рішень Київради, 
єдину містобудівну політику? Адже, приміром, 
стаття 10 остаточного проекту передбачає: 
«утворення уповноважених органів містобу-
дування та архітектури, до компетенції яких 
належить питання щодо надання містобудів-
них умов і обмежень забудови земельних ді-
лянок та виконання інших повноважень, ви-
значених законом». За таких повноважень в 
столиці може проводитися 10, навіть 11 (в мі-
сті) окремих містобудівних політик.

Не забуваймо, що найвагомішою причи-
ною ліквідації райрад 2010 року було повне 
розбалансування системи управління в Ки-
єві. Владу в райрадах тоді «захопили» пред-
ставники різних політичних сил й діяли вони, 
перш за все, в інтересах своїх партій, а не 
жителів міста. Основною функцією депута-
тів райрад тоді був розподіл місць на ринках, 
паркувальних площ та встановлення МАФів.
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Друга обставина прагматичного характе-
ру, це – створення підґрунтя для двовладдя 
в Києві. Запропонований проект дає широ-
кі можливості для втручання голови КМДА в 
справи місцевого самоврядування: «Голова 
Київської міської державної адміністрації та/
або уповноважені ним заступники голови 
Київської міської державної адміністрації, ке-
рівники структурних підрозділів її апарату мо-
жуть брати участь у засіданнях Київської 
міської ради, районних у місті Києві рад 
та їх органів з розгляду питань, пов’язаних 
із реалізацією повноважень Київської міської 
державної адміністрації, висловлювати свої 
зауваження та пропозиції» (п. 4 статті 14).

Для цього голова КМДА матиме широкі пов-
новаження: «Крім відповідних актів Київської 
міської та районних у місті Києві рад, їх ви-
конавчих органів, забезпечення законності 
в діяльності органів місцевого самоврядування 
в місті Києві (далі – забезпечення законності) 
охоплює також рішення Київського місько-
го голови, пов’язані зі здійсненням столичних 
функцій» (п. 2 статті 15).

Зрозуміло, що в умовах недостатньої про-
фесійної підготовки та низького рівня полі-
тичної культури в ешелонах центральної вла-
ди, конфлікти голови КМДА з міською владою 
будуть неминучі й вони будуть відбиватися 
на киянах лише в негативний бік.

Насамкінець зазначимо, переконання ав-
торів законопроекту, що «в руках одного по-
садовця по суті сконцентрована надмірна 
влада, що повністю суперечить принци-
пу поділу влади в Україні», виказане в по-
яснювальній записці, є повною нісенітницею. 
Принцип поділу влади зафіксовано в КУ: «Дер-
жавна влада в Україні здійснюється на засадах 
її поділу на законодавчу, виконавчу та судову» 
(ч. 1 статті 6), але він не має жодного стосун-

ку до міської влади в столиці. Якщо мова про 
міського голову, легітимно обраного киянами 
та призначеного Президентом України в пов-
ній відповідності до законодавства головою 
КМДА, то ні законодавчу, ні судову владу він 
не здійснює, як і очолювані ним органи.

Висновок
1. Запропонований проект закону «Про 

місто Київ – столицю України» підготов-
лено з брутальними порушеннями про-
цедури, визначеної Регламентом ВРУ.

2. Цей проект не вирішує завдань, по-
ставлених його авторами на самому 
початку. Проект містить безліч техні-
ко-юридичних помилок та низку кон-
цептуальних вад, які свідчать про гли-
боке нерозуміння його авторами таких 
фундаментальних понять як територі-
альна громада та представницький ор-
ган місцевого самоврядування, прин-
цип поділу влади.

3. Реалізувати обов’язкове створення ра-
йонних рад в столиці на практиці може 
виявитися не лише неможливим, а й 
неодмінно призведе до втрати керова-
ності міського господарства та руйнації 
системи управління в Києві.

4. Розділення посад міського голови Ки-
єва та голови КМДА, запропоноване в 
проекті, суперечить духу й букві Кон-
ституції України та рішенню Конститу-
ційного суду України від 25 грудня 2003 
року за № 21-рп/2003.

26.11.2021
Олександр Сергієнко
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Цей матеріал підготовлений у рамках проєкту «Європейський Союз для сталості громадян-
ського суспільства в Україні», що впроваджується ІСАР Єднання за фінансової підтримки Єв-
ропейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю ГО «Інститут громадянського 
суспільства» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу

ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА тел.: (044) 529 73 94, e-mail: csi@csi.org.ua; www.csi.org.ua

Проаналізовані нормативно-правові 
документи та їх проекти можна
знайти за посиланнями:

Проект Закону про Дер-
жавний бюджет України на 
2022 рік

Проект Закону про внесен-
ня змін до Закону Украї-
ни «Про місцеве самовря-
дування в Україні» щодо 
розподілу повноважень 
органів місцевого самовря-
дування у зв’язку зі зміною 
адміністративно-територі-
ального устрою

Постанова Кабінету Міні-
стрів України «Про затвер-
дження Державної стратегії 
регіонального розвитку на 
2021-2027 роки»

Методичні рекомендації 
щодо порядку розроблен-
ня, затвердження, реаліза-
ції, проведення моніторин-
гу та оцінювання реалізації 
стратегій розвитку терито-
ріальних громад 

Проект Закону про місто 
Київ – столицю України
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