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1. ФЕДЕРАЛІЗАЦІЯ 
ТА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

ЩО ТАКЕ ФЕДЕРАЦІЯ?
Це союз державних утворень, для створення федерації мають

бути суб’єкти, що володіють державним суверенітетом.

Коментар
Федерація – це союз, об’єднання державних утворень, тобто дер-

жави, які володіють власним суверенітетом, укладають між собою
договір щодо утворення єдиної держави. При цьому вони передають
значну частину свого суверенітету новоутвореній федеральній дер-
жаві, залишаючи за собою значні повноваження. У суб’єктів федера-
ції є свої конституції, свої парламенти, уряди, вони мають право на
власне законодавство у визначених конституцією федеральної дер-
жави сферах.

ЩО ТАКЕ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ?
Система управління, при якій частина функцій центральної влади

переходить до місцевих органів самоуправління; розширення прав
низових органів управління (Словник української мови: в 11 томах. —
Том 2, 1971. — Стор. 260).

Коментар
Децентралізація – це передача значних повноважень від дер-

жавних органів органам місцевого самоврядування, причому таким
чином, аби якомога більше повноважень мали ті органи, що є най-
ближчими до людей, де такі повноваження можна реалізовувати
найбільш ефективно.
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У ЧОМУ ПРИНЦИПОВА ВІДМІННІСТЬ ПЕРЕДАЧІ
ПОВНОВАЖЕНЬ ПРИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ТА ПРИ
ФЕДЕРАЛІЗАЦІЇ?

У децентралізованій унітарній державі є найбільш спроможними
два рівні публічної влади: національний рівень та місцевий рівень.
Місцевий рівень – це рівень громади (комуни, общини, гміни тощо),
тобто найбільш наближений до людини. Регіональний рівень (умов-
но рівень області) при децентралізації не є «прокладкою» між міс-
цевим та державним рівнем з амбіціями керувати усіма. Саме тому
регіональний рівень в Європі є не настільки сильний, щоб задушити
у своїх обіймах рівень місцевий. Попри це, регіональний рівень
також має важливі повноваження, це планування територій, регіо-
нальна політика та інфраструктура, внутрішньо обласні комунікації,
високоспеціалізована медицина, профтехосвіта, органи державної
виконавчої влади у вигляді інспекцій тощо.

Коментар
У федеративної держави, навпаки – домінуючий рівень є регіо-

нальний і найбільше повноважень та ресурсів сконцентровано на
рівні регіону (умовно рівень області). Така концентрація повнова-
жень та ресурсів на рівні регіону призводить до формування регіо-
нальних політичних еліт, які є недостатньо спроможними для пере-
ходу на національний рівень, але надто амбітні, щоб залишатися
весь час регіональною елітою. Їм здається, що саме вони є більш
кваліфіковані, ніж місцеві чи національні еліти, і що саме регіон має
все більше повноважень перебирати на себе. Надлишок повнова-
жень на обласному (регіональному рівні) призводить до того, що
місцеве самоврядування занепадає, країну шматують. Так почина-
ється регіональний сепаратизм.

ЩО ТАКЕ РЕГІОНАЛЬНИЙ СЕПАРАТИЗМ?
Сепарати ́зм (від лат. separatio – відокремлення) – прагнення

окремих груп населення чи організації до відокремлення, відособ-
лення; рух за надання частині держави права автономії чи за її
повне відокремлення й створення нової держави.

Коментар
У багатонаціональних державах причина сепаратизму це – праг-

нення національних меншин до відокремлення, створення само-
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стійної держави, дуже часто в політиці причиною сепаратизму є
культурно-етнічний поділ. Сепаратисти є в різних країнах, особливо
це характерно для федеративних країн, а також для країн, де регіо-
ни мають надмірні повноваження. Прикладом проблеми у взаємо-
відносинах регіонів і держави, які існують зараз в Іспанії, породжені
способом облаштування Іспанії після правління Франко.

НАВІЩО ПОТРІБНА РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ?
Реформа потрібна для того, аби Україна стала ефективною держа-

вою, аби українські громадяни могли обирати собі ефективну та авто-
ритетну місцеву владу, яка має адекватні повноваження, достатні
ресурси і відповідальність перед громадянами та державою.

Фактично реформа децентралізації дає людям можливість у різ-
них містах і селах самим творити своє майбутнє там, де вони живуть,
працюють, виховують дітей, опікуються своїми батьками.

Коментар
Протягом останніх років влада тільки централізовувалася. Усе

більше повноважень переходило в руки виконавчої влади. Навіть
надання дозволів на будівництво чи реєстрація шлюбу – все пере-
ходило у виконавчу, державну владу. Це призводило до все більшо-
го зростання витрат державного бюджету та створення таких собі
ланцюжків корупції, де збирались побори з людей.

Здавалося, виконавча влада ставала все міцнішою і жорсткішою,
але… розвалилася за два дні із втечею Президента.

У ЧОМУ СУТЬ ПЕРЕТВОРЕНЬ, ЯКІ ПРОПОНУЄ
РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ?

Суть перетворень, які пропонує реформа децентралізації, полягає
у тому, що органи виконавчої влади та органи місцевого самовряду-
вання нарешті почнуть займатися властивими для них справами, а
не намагатися займатись одним і тим самим.

Коментар
• люди отримають можливість творити шляхом виборів органи

місцевого самоврядування у громаді, районі та області.
• органи місцевого самоврядування різних рівнів – громади, району,

області – отримають повноваження, які найбільш ефективно вико-
нувати саме на цьому рівні, під повноваження – необхідні ресурси.
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• запровадження відповідальності органів місцевого самовряду-
вання перед виборцями за ефективність своєї діяльності, а
перед державою – за законність своїх рішень.

ЯКІ ПЕРЕТВОРЕННЯ ВІДБУДУТЬСЯ НА 
«НИЗОВОМУ РІВНІ»?

Найбільші перетворення відбудуться з сільськими територіями,
оскільки саме сільські громади сьогодні є найменш забезпечені
ресурсами і мають найменші можливості для реалізації своїх повно-
важень. Громада в сільських територіях – це містечко та села
навколо, такий собі невеликий нинішній район. Громада – це базова
адміністративно-територіальна одиниця, первинний суб’єкт місце-
вого самоврядування, яка складатиметься, із декількох поселень з
навколишніми територіями.

Коментар
Фактично реформа дасть змогу усім громадам мати ресурси, аби

визначені законом повноваження надавалися на достатньому рівні
як у містах, так і у селах.

У громадах, які складатимуться із багатьох сіл, у кожному селі з
населенням понад 50 осіб буде введено посаду сільського старос-
ти, що фактично поверне владу у нинішні понад 15 тисяч сіл, де
взагалі не представлена ніяка влада. Адже сьогодні, із понад 
27 тисяч сільських поселень, центрами сільрад є лише трохи біль-
ше 10 тисяч.

ЩО МАЄ ЗМІНИТИСЯ НА РАЙОННОМУ 
ТА ОБЛАСНОМУ РІВНЯХ?

Після реформи районні та обласні ради отримають власні вико-
навчі органи. Тоді рішення, ухвалені депутатами, матимуть свого
відповідального виконавця, який підпорядкований саме раді, а не
уряду чи Президенту. Відмінність нової системи від нині існуючої у
тому, що тепер на всіх рівнях адміністративно-територіального
устрою, у тому числі районному та обласному, будуть не тільки
представницькі органи – ради, а й їх виконавчі органи, що дасть
змогу органам місцевого самоврядування не тільки приймати
рішення, а й забезпечувати їх виконання.
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Коментар
Основні повноваження органів місцевого самоврядування район-

ного рівня – надання стаціонарної медичної допомоги, спеціалізо-
ваної середньої освіти (спортивні школи, інтернати та ін.).

Район також визначається як місце розміщення органів держав-
ної виконавчої влади – місцева державна адміністрація, інспекції
(податкова, охорони природи, архітектурно-будівельна тощо), суд,
прокуратура та ін.

Основні повноваження обласного рівня – це ті, що не можуть бути
ефективно реалізовані на рівні громади та району. Передусім це
регіональний розвиток, високоспеціалізована медична допомога,
професійно-технічна освіта, культура та спорт. Також на цьому рівні
вирішуватимуться питання внутрішньо обласної інфраструктури –
шляхи, мости, магістральні газогони, водогони тощо.

ЩО СТАНЕТЬСЯ З МІСЦЕВИМИ ДЕРЖАВНИМИ
АДМІНІСТРАЦІЯМИ?

Без присутності держави в регіонах неможливо, тому реформа не
передбачає ліквідацію адміністрацій, адже головна проблема не в
існуванні державних адміністрацій, а у функціях, які вони виконують.

Основні повноваження МДА передаються органам місцевого
самоврядування, залишивши виконавчій владі тільки контрольні та
координуючі повноваження.

Коментар
МДА залишаться як інститут виконавчої влади, зі скороченими

функціями. Залишаться три важливі функції місцевих державних
адміністрацій:

1) Забезпечення контролю за законністю діяльності органів місце-
вого самоврядування – якщо орган місцевого самоврядування прий-
няв рішення за межами компетенції, голова адміністрації зупиняє це
рішення, звертається до суду з позовом про його скасування. Якщо
орган місцевого самоврядування приймає некомпетентні рішення, що
призводять громаду до банкрутства чи становлять небезпеку життю
чи здоров’ю громадян, рішення сепаратистського характеру тощо,
голова МДА звертається до Президента з проханням розпустити
такий орган і призначити тимчасового урядового уповноваженого.

2) Координація діяльності територіальних органів виконавчої
влади (податкової, архітектурно-будівельної, екологічної інспекції,
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міліції). Тобто, передаючи функції місцевому самоврядуванню, дер-
жава через інспекції стежить за дотриманням норм та правил.
Освіта є компетенцією місцевого самоврядування, але якість цієї
освіти має проконтролювати держава, і ось низку державних
інспекцій координує державний представник.

3) Діяльність у разі надзвичайного чи військового стану. У цьому
випадку система працює інакше – жорстка централізація і виконан-
ня всіх розпоряджень, у ці періоди голова адміністрації керує тери-
торією і несе за це повну відповідальність.

ЯКЩО ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ
АДМІНІСТРАЦІЙ СКОРОЧУЮТЬСЯ, ТО КУДИ МАЮТЬ
ПОДІТИСЯ ЇХ ПРАЦІВНИКИ?

Оскільки МДА отримають менше повноважень та не займати-
муться невластивими їм функціями, скорочення кількості працівни-
ків у МДА неминуче. Нова система органів місцевого самоврядуван-
ня отримує нові організаційні, фінансові можливості, що дозволять
усім професійним кадрам з МДА знайти нові місця праці в органах
місцевого самоврядування.

Для цього передбачається певний перехідний період, протягом
якого мають відбутися організаційні та кадрові зміни.

Коментар
Кваліфіковані працівники МДА матимуть змогу стати працівника-

ми виконавчих органів районних та обласних рад, що будуть створю-
ватися якраз на базі підрозділів місцевих державних адміністрацій.

Також, варто пам’ятати, що в результаті реформи будуть утворені
нові великі громади, які потребуватимуть працівників для своїх,
досить потужних порівняно з нинішніми, виконкомів.

ЯКЩО ОБ’ЄДНАТИ ДВОХ БІДНИХ, ТО ВОНИ 
БАГАТШИМИ НЕ СТАНУТЬ, ТО ЗВІДКИ ВІЗЬМУТЬСЯ
В НОВИХ ГРОМАДАХ РЕСУРСИ?!

Нові громади мають створюватися не через об’єднання двох чи
кількох бідних сіл в одне.

Нова громада отримає весь комплекс повноважень, у тому
числі, наприклад, середню освіту (яка сьогодні є прерогативою
району), громада стане привабливою для розвитку підприємниц-
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тва, кожна громада виходить на прямі взаємовідносини з держав-
ним бюджетом.

Коментар
Громада створюватиметься цілком природно – навколо міста чи

великого селища. Таким чином об’єднаються людські ресурси (кіль-
кість населення в нових громадах буде значно більшою), природні
ресурси (територія нової громади зростає десь в середньому до 
400 квадратних кілометрів, що дозволяє акумулювати значні кошти
земельного податку), а поряд з цим економляться кошти на управ-
ління, адже скорочується кількість сільрад (замість 5–8 залишаєть-
ся одна) та громада отримує змогу сама визначити необхідну для
себе кількість бюджетних установ, аби вони не просто забирали на
себе кошти, а працювали ефективно на громаду.

ЧИ НЕ ПРИЗВЕДЕ СТВОРЕННЯ БІЛЬШИХ ГРОМАД ДО
ДЕГРАДАЦІЇ МАЛИХ СІЛ, У ЯКИХ НЕ БУДЕ СІЛЬРАД?

Насправді реформа покликана сприяти збереженню сільської
поселенської мережі в Україні. Відкладання реформи уже призвело
до того, що за останні 8 років зникло понад 500 сіл. Занепад пере-
дусім відбувається на територіях, які віддалені від центрів еконо-
мічної активності – міст та селищ, тобто в місцях де ще є якась
активність: підприємства, бюджетні установи, місцевий бізнес, і
саме до таких міст тяжіють сільські поселення – там працюють
люди, туди їздять на базар аби щось продати і щось купити.

Коментар
Створення нових громад відбуватиметься якраз навколо таких

центрів, тобто периферійні зони деградації скорочуватимуться.
Адже якщо в нинішньому районі є один райцентр, де є якась діло-
ва активність, то після реформи в межах такого району з’явиться
ще 2–4 таких центри, як центри громад. Села, які увійдуть до
таких громад, будуть мати обов’язкове представлення у місцевій
раді, а в кожному селі з населенням понад 50 осіб – обрано сіль-
ського старосту. Староста входитиме в раду старост, яка поперед-
ньо розглядатиме пропозиції щодо бюджету громади, користуван-
ня землями, також контролюватиме роботу комунальних
підприємств у селі: чи вивозиться сміття, чи освітлюються вулиці
тощо.
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РЕФОРМА ВРАХОВУЄ РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ?
Те, що пропонує реформа децентралізації, відповідає потребам

громадян України, де б вони не мешкали.

Коментар
Повноцінне місцеве самоврядування покаже перспективи роз-

витку держави. Дасть можливості кожній людині знайти своє місце
і впливати на цю перспективу через участь в житті громади, в тому
числі економічному. Головне – це поверне людям відчуття власної
гідності та спроможності самореалізовуватись в своїй країні.

Важливо ще те, що реформа місцевого самоврядування йде в узгод-
женні з реформою регіональної політики. Так, ініціатива знизу має бути
підтримана зверху. Завданням державної регіональної політики є під-
тримка стратегічних для регіонів проектів. Треба «підтягнути» регіони,
які відчувають більш гострі економічні труднощі. Саме створення
повноцінного місцевого самоврядування, яке може діяти – це переду-
мова розвитку регіонів якраз з врахуванням їх особливостей.

Також у законопроекті про об’єднання громад сказано, що мають
враховуватись історичні, природні, етнічні, культурні та інші фактори.
Такі, що впливають на стійкість новоутвореної об’єднаної громади.

ЯКИЙ ГОЛОВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕФОРМИ БУДЕ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ?

Реформа дасть поштовх до повноцінного розвитку громад – а ми
всі є членами територіальних громад.

Коментар
Децентралізація призведе не лише до змін системи влади в краї-

ні. Зміни стосуються всіх аспектів нашого повсякденного життя.
Всілякі дозволи, реєстрації і посвідчення – для ведення бізнесу,
наприклад, можна буде отримувати на місцях. Можна буде залуча-
ти інвестиції, не чекаючи дозволу з Києва. Вирішувати, чи ремонту-
вати школу, утеплювати дитячий садочок, де лагодити дорогу, чи
треба купити на кілька сіл пожежну машину – можна буде самостій-
но. Реформа дасть нам можливість поліпшити життя у своїй громаді
і в країні в цілому. Тому можна сказати, що саме ця реформа є
«реформою нашого самоврятування». Зможемо самі господарюва-
ти на власній землі без перешкод від столичних хабарників чи
бюрократів. Та й жити нарешті демократично, й бути не радянськи-
ми, а українськими європейськими громадянами.
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2. РЕФОРМА 
АДМІНІСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
УСТРОЮ

ЯКУ СИСТЕМУ УПРАВЛІННЯ МИ МАЄМО В УКРАЇНІ?
Україна користується успадкованою від СРСР централізованою

системою управління з радянським заплутаним та фрагментарним
адміністративно-територіальним устроєм (далі АТУ). Майже ручний
режим розподілу бюджету з нераціональним та неоднозначним
розподілом ресурсів відносно АТУ, а також повну відсутность відпо-
відальності місцевої влади перед своїми виборцями.

Коментар
Така система управління була відносно ефективною в умовах

однопартійності та абсолютному переважанні держвласності. Зараз
частка державної власності складає лише 5%. Нераціональний та
неоднозначний розподіл ресурсів породив вертикальний конфлікт
повноважень між органами місцевого самоврядування (ОМС) та
горизонтальний конфлікт повноважень між органами місцевого
самоврядування та органами виконавчої влади (ОВВ). Непрозорий,
ручний режим розподілу бюджету, веде до непрозорого та неста-
більного фінансування, сьогодні маємо 95% територіальних громад,
які отримують державні дотації та 70% глибоко дотаційних сіль-
ських громад (власних коштів не вистачає навіть для оплати праці
працівникам місцевої ради). Це призводить до порочного кола коли
нестача фінансів веде до не реалізації повноважень, що стає під-
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ставою для передачі повноважень ОВВ, втрати довіри людей до
місцевої влади, влади вцілому та подальшому зниженню фінансо-
вих можливостей ОМС. В результаті маємо неефективну місцеву
владу, занепад місцевої економіки, посилення демографічного
спаду і деградацію територій.

ЧИ Є РЕЦЕПТ ЕФЕКТИВНОЇ ВЛАДИ?
Будь-яка ефективна влада стоїть на трьох китах:
• повноваження;
• ресурси;
• відповідальність.

Коментар
Тобто, необхідний оптимальний розподіл повноважень між рівня-

ми влади. Обсяг ресурсів має відповідати повноваженням. Влада
має відповідати за ефективність перед народом та за законність
перед державою. Тільки при наявності та балансу повноважень,
ресурсів і відповідальності, ми отримуємо ефективну владу. Якщо у
нас чогось бракує, ми не отримуємо жодного результату.

ЩО МИ (ГРОМАДЯНИ) ХОЧЕМО ВІД ВЛАДИ?
• комфортне проживання;
• можливість продовження роду;
• якісну освіту для дітей;
• можливість отримання доходу;
• безпечне середовище.

Коментар
Чим ефективніша влада, чим розумніше управління, тим краще

задовольняються наші потреби.

ЯКА МОЖЕ БУТИ ОПТИМАЛЬНА СИСТЕМА 
ДЛЯ ДЕРЖАВИ?

Оптимальна модель держави – це справедлива система управлін-
ня, яка базується на солідарності, а не на перерозподілі ресурсів.

Коментар
Оптимальна система можлива через справедливий розподіл

ресурсів та запровадження т.з. солідарної системи – коли багатші
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діляться з бідними, направляючи надані ресурси для розвитку,
збільшення спроможності. Система, яка була до 1 січня 2015 р. не
могла стимулювати до розвитку, оскільки вилучався ресурс у
активних громад (територій) і передавався дотаційним, виходить
парадоксальна ситуація коли з однієї сторони скільки б багато не
працював – багато отримувати не будеш, з іншої: хто не працював
постійно отримував з держбюджету! Створення нормальних соці-
альних ліфтів на всіх територіях не лише в містах, а й сільських
територіях, оскільки там відновлюється нація, там формується
ресурс, який ми споживаємо. І тому ці люди повинні мати шанс
отримати якісну освіту і перейти на нові соціальні рівні, тому що в
селі, виходячи із нових підходів до сільської економіки, не потрібно,
як колись казали «крутити хвости свиням». В сільському господар-
стві буде зайнято мало людей, але проживати там має достатньо
багато людей. Оце все повино спонукати державу створити спра-
ведливу систему управління, базовану на солідарності.

ЩО, ОЗНАЧАЄ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ, УКРУПНЕННЯ
ЧИ ОБ’ЄДНАННЯ ГРОМАД, ЯК ЦЕ МАЄ ВИГЛЯДАТИ?

Поселення, тобто село, селище, місто нікуди не зникне міняється
тільки адміністративне підпорядкування – відбудеться наближення
з району туди, де живуть люди.

Коментар
Тобто, якщо село, умовно Наркевичі чи Юхимівці входить до

складу Волочиського району, завтра село Наркевичі буде існува-
ти, але це може бути Наркевицька громада чи Наркевицька
волость, яка входить до Хмельницького району чи Волочиського
району, чи Волочиського повіту. Тобто, це тільки міняється адмі-
ністративно.

Але з’являються нові можливості, тобто якщо сьогодні від
Наркевичів до Волочиську, де в Волочиську надаються основні
послуги, є 40 км, то завтра ці основні послуги будуть в Нарке-
вичах. Із Бубнівки, Новоленську, Трительник до Наркевичів – всьо-
го 10 км.

ЯК ОПТИМІЗУВАТИ СИСТЕМУ, З ЧОГО ПОЧАТИ?
Створити трьохрівневу систему адміністративно-територіаль-

ного устрою (АТУ) – така система є оптимальною для України:
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Регіони: Автономна Республіка Крим, області, міста Київ і
Севастопіль (27 регіонів).

Райони: 490 районів + 178 муніципалітетів, кожен з яких об’єднає
декілька нинішніх районів. 120 – 150 районів.

Громади: 12 068 міських, сільських, селищних рад, кожна з яких
складатиметься з декількох поселень. 1 500 – 1800 громад (міст,
селищ, сіл).

Коментар
Раціональне упорядкування територіального устрою дасть мож-

ливість збалансувати повноваження, ресурси та відповідальність.
На кожному рівні АТУ (громада, район, регіон) діє обрана виборця-
ми рада та створений радою виконавчий орган.

ЯК БУДУТЬ РОЗПОДІЛЕННІ ПОВНОВАЖЕННЯ?
Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування

має бути за принципом субсидіарності.

Коментар
Аби повноваження реалізувати якнайкраще, необхідно найбільш

важливіші для людей повноваження передати на найближчий до
людей рівень влади.

У громаді: дошкільна та шкільна освіта, первинна медицина та
швидка допомога, комунальне господарство, охорона правопоряд-
ку, пожежна охорона, соціальний захист.

У районі: спеціалізована шкільна освіта, спорт-школи, школи-
інтернати, тощо; вторинна медицина, стаціонари загального профілю.

У регіоні: професійно-технічна освіта; спеціалізована медична
допомога (онкоцентри, кардіоцентри та інше); планування регіо-
нального розвитку; збереження природних ресурсів; дороги та інша
регіональна інфраструктура.

Таким чином, кожен рівень місцевого самоврядування отримає
свої виключні повноваження.

ЯК БУДЕ ПРАЦЮВАТИ БЮДЖЕТНА СИСТЕМА?
(ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ?)

Повне оновлення бюджетної системи. Усі місцеві бюджети отри-
мують прямі стосунки з державним бюджетом, що дає раціональ-
ність, прогнозованість і стабільність надходжень.
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Коментар
Завдяки збільшенню громади та району, з’являються додаткові

місцеві ресурси та можливість більш раціонально їх використовува-
ти. Зростання бюджету веде до нових можливостей для подальшо-
го розвитку громади, району та регіону. Місцеві податки стають
основою місцевого бюджету, який прямо залежить від громади та її
влади. Це мотивує владу громади до збору податків, а мешканців –
до їх сплати. Створюється нове коло зростання. Посилення можли-
востей місцевих бюджетів задає умови до планомірного зросту міс-
цевої економіки. Зникають адміністративні бар’єри для створення і
розвитку малого та середнього бізнесу на значно більших територі-
ях громади. З’являються нові робочі місця та збільшуються надход-
ження до місцевого бюджету.

ЧИ БУДЕ ВЛАДА ВІДПОВІДАТИ ЗА СВОЇ ДІЇ?
Коли достатньо повноважень та ресурсів, зростає авторитет орга-

нів місцевого самоврядування та їх вплив на середовище проживан-
ня. Люди починають розуміти, що саме від їхнього голосування зале-
жить ефективність місцевої влади, а відтак, і якість життя людини.

Коментар
Органи місцевого самоврядування стають відповідальними

перед виборцями за свою ефективність, а перед державою – за
законність своєї діяльності.

Завдяки реформі, кожен рівень місцевого самоврядування отримує
свої виключні повноваження, необхідні ресурси для їх виконання та
встановлений порядок відповідальності перед виборцями і державою.

Так зміни повністю змінять (переформатують) систему влади та
управління в Україні на краще.

ЯКІ ЗАРАЗ ІСНУЮТЬ МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕСУРСІВ ГРОМАД?

Відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних
громад» сільські, селищні голови (громади) можуть домовитись між
собою про співпрацю у вирішенні спільних проблем (вивіз сміття тощо).

Коментар
Якщо подивитись з чого складаються витрати більшості сільських

рад, Ви побачите: це сільський голова, сільський секретар і бухгал-
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тер. Тобто, бухгалтер ради працює менше, ніж в малій організації, але
бухгалтер є в кожній раді. Для оптимізації цих витрат можна створити
одну бухгалтерію на 5 – 6 сільрад, тоді вивільнені кошти можна
направити, наприклад на освітлення вулиць, тощо. Інший приклад:
можна створити спільне комунальне підприємство, купити трактор
щоб вивозити сміття у 5-ти чи 6-ти сільрадах, або найняти одного
юриста на 5 – 6 сільрад і мати хороше юридичне забезпечення. Тобто,
вже сьогодні громади можуть вирішувати як акумулювати ресурс для
вирішення проблем громади через співпрацю та кооперацію.

ЯКІ ПРИНЦИПИ НОВОГО АДМІНІСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВРЯДУВАННЯ?

1. Відповідність інтересам громадян.
2. Відповідність інтересам держави.
3. Раціональність (тобто науковість, продуманість).
4. Прозорість.

Коментар
Відповідність інтересам громадян – комфортне та безпечне сере-

довище, отримання базових послуг в межах доступності. Система
влади має спиратися на повноваження, ресурси та відповідальність
перед виборцями та державою. Відповідність інтересам держави –
стабільний розвиток території, чіткий розподіл повноважень між
ланками управління, тощо... Раціональність – передбачає враху-
вання досвіду, наукове обґрунтування, математичне та соціологічне
моделювання. Раціональне упорядкування територіального устрою
дасть можливість збалансувати повноваження, ресурси та відпові-
дальність. Прозорість – передбачає відкритість та доступність
рішень, прозорість фінансування та управління.

ЯКИЙ СЕНС В РЕФОРМІ АДМІНІСТРАТИВНО-
ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ?

Реформою комплексно вирішується три питання:
1. Розмежування повноважень.
2. Раціональне упорядкування територіального устрою.
3.Фіскальна децентралізація.
Завдяки реформі кожен рівень місцевого самоврядування отри-

мує свої виключні повноваження, необхідні ресурси для їх виконан-
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ня та встановлений порядок відповідальності перед виборцями і
державою. Коли достатньо повноважень та ресурсів – зростає авто-
ритет ОМС та їх вплив на середовище проживання. Люди починають
розуміти, що саме від їхнього голосування залежить ефективність
місцевої влади, а відповідно і якість життя людини. Новий адмініс-
тративно-територіальний устрій дає змогу визначити просторову
основу для системи органів місцевого самоврядування та органів
виконавчої влади, яка має стати рушієм змін в усіх сферах держав-
ного та суспільного життя в Україні, відкриє можливості додаткового
економічного зростання в різних українських територіях.

Коментар
1. Розмежування повноважень – розподіл повноважень між ОМС

за принципом субсидіарності. Щоб повноваження реалізувати
якнайкраще, необхідно найбільш важливіші для людей повнова-
ження передати на найближчий до людей рівень влади.

2. Раціональне упорядкування територіального устрою – це дасть
можливість збалансувати повноваження, ресурси та відповідаль-
ність. Оптимальна система для України – трьохрівнева: кожен
рівень (громада, район, регіон) має обрану виборцями раду та ство-
рений радою виконавчий орган. 

3.Фіскальна децентралізація – з збільшенням розмірів громади
та району, з’являться додаткові місцеві ресурси та можливість
більш раціонально їх використовувати. Усі місцеві бюджети отриму-
ють прямі стосунки з державним бюджетом, що дає раціональність,
прогнозованість і стабільність надходжень. Місцеві податки стають
основою місцевого бюджету, який прямо залежить від громади та її
влади. Посилення можливостей місцевих бюджетів задає умови до
планомірного зросту місцевої економіки. Зникають адміністративні
бар’єри для сформування і розвитку малого та середнього бізнесу
на значно більших територіях громади. Зростання бюджету веде до
нових можливостей для подальшого розвитку громади, району та
регіону.

ЩО ТАКЕ РАЙОН І ОБЛАСТЬ – ВІДОМО, 
А ЩО Є ГРОМАДОЮ?

Громада – це базова адміністративно-територіальна одиниця,
первинний суб’єкт місцевого самоврядування, яка складатиметься,
як правило, із декількох поселень з навколишніми територіями.
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Громада в сільських територіях – це містечко та села навколо, такий
собі невеликий нинішній район.

Коментар
Найбільше реформа торкнеться сільських територій, адже саме

сільські громади сьогодні є найменш забезпечені ресурсами і
мають найменші можливості для реалізації своїх повноважень.
Фактично реформа місцевого самоврядування дасть змогу усім гро-
мадам мати ресурси, аби визначені законом повноваження надава-
лися на достатньому рівні як у містах, так і в селах.

Максимум повноважень та ресурсів якраз передаються на рівень
громад. Там обирають раду і голову громади – сільського, селищно-
го, міського голову. Голова за посадою головує на засіданнях ради
та керує її виконавчим органом. У громадах, які складатимуться із
багатьох сіл, у кожному селі з населенням понад 50 осіб буде вве-
дено посаду сільського старости, що фактично поверне владу у
нинішні понад 15 тисяч сіл, де взагалі не представлена ніяка влада.
Адже сьогодні із понад 27 тисяч сільських поселень центрами сіль-
рад є лише трохи більше 10 тисяч.

ЩО МАЄ ЗМІНИТИСЯ НА РАЙОННОМУ 
ТА ОБЛАСНОМУ РІВНЯХ?

Після реформи районні та обласні ради отримають власні вико-
навчі органи. Тепер рішення, ухвалені депутатами, матимуть свого
відповідального виконавця, який підпорядкований саме раді, а не
уряду чи Президенту.

Коментар
Основні повноваження органів місцевого самоврядування район-

ного рівня – надання стаціонарної медичної допомоги, спеціалізо-
ваної середньої освіти (спортивні школи, інтернати та ін.).

Район також визначається як місце розміщення органів держав-
ної виконавчої влади – місцева державна адміністрація, інспекції
(податкова, охорони природи, архітектурно-будівельна тощо), суд,
прокуратура та ін.

Основні повноваження обласного рівня – це такі, які не можуть
бути ефективно реалізовані на рівні громади та району. Передусім
це регіональний розвиток, високоспеціалізована медична допомо-
га, професійно-технічна освіта, культура та спорт. Також на цьому
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рівні вирішуватимуться питання внутрішньообласної інфраструкту-
ри – шляхи, мости, магістральні газогони, водогони тощо.

СКІЛЬКИ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ОДИНИЦЬ БУДЕ ПІСЛЯ РЕФОРМИ АТУ?

Кількість адміністративно-територіальних одиниць майже не змі-
нюється, змінюється форма, а в деяких ситуаціях підпорядкування.

Коментар
Рівень регіону:
• 27 регіонів (АРК,
• 24 областей,
• м.Київ
• м. Севастополь).
Рівень району: 120 – 150 районів. Рівень громади: 1 500 – 1800 громад.

ЧИ РАЙРАДИ З ВИКОНКОМАМИ БУДУТЬ 
У ПІДПОРЯДКУВАННІ ОБЛРАД? А РАДИ 
І ВИКОНКОМИ НА РІВНІ ГРОМАД БУДУТЬ 
ПІДПОРЯДКОВАНІ РАЙОННИМ РАДАМ?

Ні. В цьому полягає одна з важливих рис місцевого самоврядуван-
ня. На кожному рівні є свої повноваження (завдання, чим займають-
ся). Вони не перетинаються. Ті, хто, відповідає за ремонт доріг облас-
ного значення, не має командувати тими, хто займається місцевими
дорогами. В цьому немає потреби. Органи місцевого самоврядуван-
ня підпорядковуються тільки закону і тим людям, які їх обирають.

ХТО БУДЕ КОНТРОЛЮВАТИ МІСЦЕВУ ВЛАДУ
(ОРГАНИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ)?

Головними, хто контролюватиме владу на місцях, є самі люди. 
В законі про місцеве самоврядування обов’язковими нормами є
залучення мешканців – членів громад – до роботи спільно.

Коментар
Реформа передбачає створення у кожній громаді державного

представництва. Мова йде про невеликі структури, основними
функціями яких є контрольно-наглядова (вони стежитимуть за
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дотриманням законодавства органами місцевого самоврядування)
і координаційна (координація роботи органів держвлади на тери-
торії). Якщо орган місцевого самоврядування прийме незаконе
рішення, голова держпредставництва зможе зупинити таке рішен-
ня і звернутись до суду.

ЯК ПІСЛЯ РЕФОРМИ МІСЦЕВІ ГРОМАДИ 
ОТРИМАЮТЬ НЕ ЛИШЕ ПОВНОВАЖЕННЯ, 
А Й НАЛЕЖНІ РЕСУРСИ?

В старій системі органи місцевого самоврядування завжди були
на другорядних позиціях. На них покладали відповідальність, але
не забезпечували інструментами.

У концепції реформи і у пропозиціях щодо змін Конституції чітко
сказано: повноваження органів місцевого самоврядування мають
забезпечити фінансами.

Органи місцевого самоврядування матимуть, зокрема, частку від
загальнонаціональних податків (а не тільки дотації). Якщо у місце-
вої влади через державні рішення виникнуть додаткові витрати, то
це теж компенсує держава.

Механізм розподілу податків між органами різного рівня і держа-
вою визначать у змінах до Бюджетного кодексу. Ці процеси моде-
люють спільно з польськими експертами. Фахівцями, які вже роби-
ли такі розрахунки для реформи місцевого самоврядування в
Польщі.

ЧИ ЗМІНЯТЬСЯ МЕЖІ ОБЛАСТЕЙ?
Реформа не передбачає змін меж областей (регіонів).

Коментар
Якщо говорити про рівень районів і громад, то варто знати: в

Україні нерівномірний адміністративно-територіальний поділ.
Всього в країні близько 12 000 громад (сіл, селищ, міст), серед яких
є навіть громади, де менше ста осіб. Створити повноцінне самовря-
дування в такому селі неможливо. Тому реформа підштовхне грома-
ди до об’єднання. Будуть стимули саме для добровільного об’єд-
нання невеличких громад. Закон про добровільне об’єднання
громад і про співпрацю між громадами. Цей закон визначає меха-
нізм, за яким громади можуть об’єднувати зусилля, для вирішення
простих спільних проблем. Право громад – вирішувати, скориста-
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тись цим, чи ні. Але чим більш сильними, спроможними (гроші,
ресурси) будуть громади, тим більше функцій зможуть виконувати
для мешканців та розвитку своїх територій.

ЯКІ ПОВНОВАЖЕННЯ МАТИМЕ ГРОМАДА?
• Дошкільна та шкільна освіта.
• Первинна медицина та швидка допомога.
• Комунальне господарство.
• Охорона правопорядку.
• Пожежна охорона.
• Соціальний захист.

ЯКІ ОСНОВНІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БУДУТЬ 
У ГРОМАДІ?

Місцевий економічний розвиток; благоустрій території; соціальна
допомога; розвиток та утримання інфраструктури; швидка медична
допомога, первинна медична допомога; дошкільна та середня осві-
та; планування розвитку території громади; питання забудови тери-
торії; культура та фізична культура; безпека(муніципальна міліція);
пасажирське перевезення на території громади; ЖК послуги, утри-
мання обєктів комунальної власності.

ЯКІ ПОВНОВАЖЕННЯ (МАТИМЕ) БУДУТЬ 
У РАЙОНІ?

• Спеціалізована шкільна освіта.
• Спортивні школи, школи-інтернати тощо.
• Вторинна медицина, стаціонари загального профілю.

ЯКІ ОСНОВНІ СФЕРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАТИМЕ
РАЙОН?

Утримання обєктів спільної власності територіальних громад
району; виховання дітей у школах-інтернатах загального профілю;
забезпечення надання вторинної медичної допомоги; транспортна
інфраструктура районного значення.

ЯКІ ПОВНОВАЖЕННЯ БУДУТЬ У РЕГІОНІ?
• Професійно-технічна освіта.
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• Спеціалізована медична допомога, онкоцентри, кардіоцентри
та інше.

• Планування регіонального розвитку.
• Збереження природніх ресурсів.
• Дороги та інша регіональна інфраструктура.

ЯКІ ОСНОВНІ СФЕРИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАТИМЕ
РЕГІОН?

Розвиток культури, спорту та туризму; утримання об'єктів спільної
власності територіальних громад регіону; спеціалізована середня
освіта; транспортна інфраструктура регіонального значення; плану-
вання регіонального розвитку; спеціалізована охорона здоровя.

ЯКА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА 
ОДИНИЦЯ (АТО) МОЖЕ БУТИ ЦЕНТРОМ 
НОВОУТВОРЕНОЇ ГРОМАДИ?

Визначення потенційних центрів здійснюється виходячи із того, що
центром має бути домінуюче поселення, яке сьогодні є центром еко-
номічної активності, або яке має потенційні можливості стати таким
центром. Адміністративним центром об’єднаної територіальної гро-
мади визначається населений пункт (село, селище, місто), який має
розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до
географічного центру території об’єднаної територіальної громади.

Коментар
На сьогодні це:
1) існуючі міста обласного значення;
2) нинішні районні центри;
3) міста районного значення;
4) невеликі міста, селища, крупні села, можуть бути обрані цен-

трами громад, якщо вони знаходяться на відстані понад 10км від
вибраних раніше центрів, або за межами їх зон впливу. Міста рай-
онного значення, селища та села, які знаходяться в безпосередній
близькості до більших міст можуть бути визнані центрами громад,
якщо згідно з бюджетною інформацією вони мають на своїй терито-
рії економічну активність та існує відповідна бюджетна інфраструк-
тура, в іншому випадку вказані поселення входять в межі громади з
більш потужним центром.
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ЯК ВИЗНАЧИТИМЕТЬСЯ ЦЕНТР НОВОУТВОРЮВАНИХ
ГРОМАД СЕРЕД ПОСЕЛЕНЬ, ЯКІ НЕ Є ЦЕНТРАМИ
ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ?

У випадках виявлення територій, які не увійшли до зон впливу
центрів (міста обласного та районного значення, нинішні райцен-
три, селища, крупні села тощо), визначаються інші потенційні цен-
три економічного росту – селища, крупні села, що знаходяться на
відстані понад 10 км від вибраних раніше центрів, або за межами їх
зон впливу і які є такими, що можуть стати центрами громад поза
зонами впливу на навколишні території до 20 км, якщо центром
громади є місто і до 10-15 км, якщо центром є селище чи село.

Коментар
1. Якщо між ближніми географічно поселеннями немає дороги,

(мосту, інших інженерних споруд, чи їх спорудження недоцільне)
такі поселення відносяться до зон впливу різних громад. Це обме-
ження також стосується поселень, розділених природними перепо-
нами – ріками, ярами, горами, крупними лісовими масивами.

2. Для території, що не попадає в зону дії центрів економічного
росту – якщо бюджетна інформація вказує на відсутність економічної
активності, в поселеннях з відносно високою кількістю населення
(понад 2 тис. чол.) перевіряється наявність соціальної інфраструктури.
Якщо така є присутня, ці поселення визначаються як центри громад.

3. Якщо деякі поселення знаходяться далі як 20 км від вибраних
центрів, або комунікації з ними є ускладненими (погана дорога,
гори, ріки), серед таких поселень може бути вибрано окремо центр
громад. В цьому випадку бажано вибирати поселення як центр гро-
мади в географічному центрі, навіть якщо це не найбільше в сукуп-
ності інших поселень. Однак слід пам’ятати, що вкладення в інфрас-
труктуру такої громади будуть високими.

4. Мережа доріг громади, як правило, повинна бути радіальною,
орієнтованою на центр громади.

5. При виборі центру громади слід враховувати наявність примі-
щень для розміщення в громаді підрозділів територіальних органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування громади.

6. При визначенні поселень, що групуються навколо центрів притя-
гання слід враховувати дорожню інфраструктуру, історичні та етнічні
особливості. Зокрема, варто враховувати адміністративно-територі-
альний устрій довоєнного періоду, часів Польщі, царської Росії.
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ЯКІ ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЇ, НАСЕЛЕННЯ ТА МЕЖІ
НОВОУТВОРЕНОЇ ГРОМАДИ?

Розмежування громад здійснюється в основному відповідно до
територій сільрад, які ввійшли до складу нової громади.

Територія новоутвореної громади має охоплювати території міськра-
ди, селищної ради та/чи сільрад, що увійшли до складу нової громади.

Мінімальна розрахункова кількість постійного населення новоут-
вореної сільської громади визначається Кабінетом Міністрів України
відповідно до галузевих норм мінімальної завантаженості бюджет-
них установ, що надають публічні послуги. Як правило слід формува-
ти громаду виходячи із можливості надання в межах громади повно-
цінної дошкільної, шкільної та позашкільної освіти. Існування
повнокомплектної середньої школи чи кількох середніх шкіл із
повним набором класів з чисельністю учнів у одному класі не менше
20 осіб. Менша чисельність населення жителів допускається для
сільських громад, розташованих у важкодоступних місцевостях.

Зовнішньою межею новоутвореної громади є зовнішні межі сіль-
рад, що ввійшли до складу цієї громади.

У випадку, коли до складу новоутвореної громади увійшла не вся
територія котроїсь із сільрад, тоді розмежування між громадами
здійснюється виходячи із традиційної належності земель до сіль-
ськогосподарських виробників, які існували до розпаювання
земель, а також з урахуванням землекористування, що склалось на
момент підготовки пропозицій.

ЯКИМ ЧИНОМ БУДУТЬ МОДЕЛЮВАТИСЬ НОВІ
РАЙОНИ?

Пропозиції щодо утворення районів в межах області, виходять з
розуміння, що район є основою розміщення органів виконавчої
влади, а також те, що головним повноваженням органів самовряду-
вання району є забезпечення медичної допомоги другого рівня
(лікарні-стаціонари), для раціональної організації управління такою
мережею медичних закладів необхідно, щоб на території району
проживало не менше 150 тис. жителів.

Коментар
На відміну від умов формування громад, де основну роль відіграє

часова доступність найнеобхідніших соціальних послуг, район є тери-
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торією, де організується надання послуг належної якості. При цьому
час пересування до центру району не відіграє вирішальної ролі. З
огляду на надання адміністративних послуг районною державною
адміністрацією потреби у відвідуванні районного центру пересічними
мешканцями немає – основні соціальні послуги надаються у громаді.

ЯК ВИЗНАЧАТИМЕТЬСЯ ЦЕНТР РАЙОНУ?
Як правило центрами районів будуть найбільші в області міста

обласного значення, які мають кращу інфраструктуру медичних
закладів та наявність адміністративних приміщень для розміщення
органів управління райради та РДА.

В областях на територіях, де проживає в основному сільське
населення, і де не має таких міст, центром району може бути обрано
і місто (селище) – нинішній районний центр.

Коментар
При визначенні центрів районів має бути проаналізовано історію

розвитку поселень, які претендують на вказаний статус, традиції,
переваги порівняно з іншими потенційними центрами, особливо у
частині наявності медичної інфраструктури.

В центрі району повинна розміщуватись лікарня, яка надає мак-
симальний перелік видів спеціалізованої медичної допомоги порів-
няно з іншими лікарнями в навколишніх громадах, як правило це
лікарня інтенсивного лікування, послугами якої користуються
пацієни з інших місць проживання.

Також у центрі району повинна бути достатня кількість примі-
щень для розміщення РДА, територіальних органів виконавчої
влади та органів місцевого самоврядування районного рівня.

СКЛАД НОВОСТВОРЕНОГО РАЙОНУ ТА ЙОГО МЕЖІ?
Межа району визначається по зовнішнім межам громад, які вхо-

дять до складу новоствореного району, але територія району має
повністю вкладатись в межі області.

До складу району включаються ті громади, мешканці яких в основ-
ному користуються спеціалізованими медичними послугами мережі
закладів, що входять до цього району, зокрема, районного центру.

Коментар
При визначенні складу району має враховуватись інфраструктура

медичних закладів другого рівня, що забезпечує надання повного
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переліку спеціалізованих медичних послуг по основних нозологіях
захворювань, враховуючи часову доступність до центру району (не
більше години з центрів громад), з врахуванням перспективи покра-
щення дорожньої інфраструктури. При підготовці пропозицій щодо
утворення районів також враховуються географічні особливості,
якщо вони відіграють суттєву роль (гірські території, місцевості роз-
діленні повноводними ріками тощо), етнографічні, мовні, національ-
ні особливості при визначенні складу району до уваги не беруться.

Мережа доріг району, як правило, повинна бути радіальною, орієнто-
ваною на центр району. При цьому дороги, що з’єднують центр району
з центрами громад, не повинні проходити по території іншого району.

ЩО БУДЕ ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ СІЛЬСЬКИХ РАД, ЯКІ
ПОПАЛИ ПІД СКОРОЧЕННЯ ПРИ ОБ'ЄДНАННІ СІЛ?

Переважна більшість працівників буде працевлаштована в органах
управління громад, створених, в першу чергу на базі міст районного зна-
чення та селищ. Таким чином, очікується дотримання балансу штатів.

Коментар
Соціальний пакет: раніше піти на пенсію, 6 місяців отримувати

зарплату за попередньою ставкою та шукати нове місце роботи.

ЯКІ УМОВИ ДОБРОВІЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ?

Добровільне об'єднання територіальних громад здійснюється за
таких умов:

1) у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати
іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган
місцевого самоврядування;

2) територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозрив-
ною, межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зов-
нішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися;

3) об’єднана територіальна громада має бути розташована в
межах території Автономної Республіки Крим, однієї області;

4) при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання терито-
ріальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні,
культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний
розвиток об’єднаної територіальної громади;
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5) якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній
територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання.

ЯКЕ НАЙМЕНУВАННЯ НОВОСТВОРЕНОЇ 
(ОБЄДНАНОЇ) ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ?

Найменування об’єднаної територіальної громади, як правило, є
похідним від найменування населеного пункту (села, селища,
міста), визначеного її адміністративним центром.

ХТО МОЖЕ ІНІЦІЮВАТИ ДОБРОВІЛЬНЕ 
ОБЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД?

Ініціаторами добровільного об’єднання територіальних громад
сіл, селищ, міст можуть бути:

1) сільський, селищний, міський голова;
2) не менш як третина депутатів від загального складу сільської,

селищної, міської ради;
3) члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи;
4) органи самоорганізації населення відповідної території (за

умови представлення ними інтересів не менш як третини членів
відповідної територіальної громади).

КОЛИ ПРИПИНЯЮТЬСЯ ПОВНОВАЖЕННЯ ОМС, 
ЯКІ ОБ'ЄДНАЛИСЯ?

Повноваження органів місцевого самоврядування, сільського,
селищного, міського голови територіальних громад, що об’єдналися,
припиняються з моменту набуття повноважень новообраними органа-
ми місцевого самоврядування, сільським, селищним, міським головою
територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.

ЯКУ ПІДТРИМКУ ОТРИМУЮТЬ ДОБРОВІЛЬНО
ОБ'ЄДНАННІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ?

Форми державної підтримки добровільного об’єднання територі-
альних громад:

1. Держава здійснює інформаційно-просвітницьку, організаційну,
методичну та фінансову підтримку добровільного об’єднання тери-
торіальних громад.
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2. Організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке спри-
яння добровільному об’єднанню територіальних громад забезпечу-
ють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації.

3. Методичне забезпечення добровільного об’єднання територі-
альних громад, визначення обсягів та форми підтримки здійснює
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері територіальної організації
влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцево-
го самоврядування.

Коментар
Фінансова підтримка державою добровільного об’єднання тери-

торіальних громад сіл, селищ, міст:
1. Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єд-

нання територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом надання
об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на
формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-
економічного розвитку такої територіальної громади.

2. Пропозиції щодо надання фінансової підтримки об’єднаній тери-
торіальній громаді вносяться Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, відповідною обласною державною адміністрацією за подан-
ням місцевої ради об’єднаної територіальної громади Кабінету
Міністрів України не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному
періоду, в якому передбачається надання такої фінансової підтримки.

3. Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюд-
жетами об’єднаних територіальних громад пропорційно до площі
об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення
у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.

4. Загальний обсяг субвенцій на формування відповідної інфрас-
труктури об’єднаних територіальних громад визначається законом
про Державний бюджет України.

5. Порядок надання субвенцій з державного бюджету об’єднаним
територіальним громадам встановлюється Кабінетом Міністрів України.

ХТО ТАКИЙ СТАРОСТА?
У селах, селищах, визначених за рішенням місцевої ради об’єд-

наної територіальної громади, утвореної відповідно до Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», за
винятком її адміністративного центру, обирається староста.
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Коментар
Староста:
• обирається шляхом проведення місцевих виборів на строк

повноважень місцевої ради;
• є посадовою особою органу місцевого самоврядування;
• є членом виконавчого комітету ради об'єднаної територіальної

громади за посадою;
• представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих орга-

нах сільської, селищної, міської ради;
• сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що пода-

ються до органів місцевого самоврядування;
• бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної грома-

ди в частині фінансування програм, що реалізуються на терито-
рії відповідного села, селища;

• вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищ-
ної, міської ради з питань діяльності на території відповідного
села, селища виконавчих органів сільської, селищної, міської
ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми
власності та їх посадових осіб;

• здійснює інші обов'язки, визначені Положенням про старосту.

ЯК І НА ЯКИЙ СТРОК ОБИРАЄТЬСЯ СТАРОСТА?
Староста обирається шляхом проведення місцевих виборів на

строк повноважень місцевої ради.

ХТО ЗАТВЕРДЖУЄ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТАРОСТУ?
Положення про старосту затверджується сільською, селищною,

міською радою відповідної об'єднаної територіальної громади.
У Положенні визначаються права і обов'язки старости, порядок

його звітності, інші питання, пов'язані з діяльністю старости.

ЩО ТАКЕ ЗОНА ДОСТУПНОСТІ (ВПЛИВУ) 
І ЯК ВОНА ВИЗНАЧАЄТЬСЯ?

Зона доступності потенційного адміністративного центру спро-
можної територіальної громади — територія навколо потенційного
адміністративного центру спроможної територіальної громади, що
визначається з урахуванням доступності послуг у відповідних сфе-
рах на території такої громади.
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Коментар
Визначається зона впливу такого адміністративного центру на від-

стані не менше 15-20 кілометрів по дорогах з твердим покриттям.
Відстань може бути збільшено до 25 км, якщо чисельність жителів
об’єднаної громади в зоні віддаленості більше 20 км складатиме не
більше ніж 10% від загальної чисельності жителів спроможної територі-
альної громади. Зони впливу можуть бути меншими при відсутності
шляхів сполучення чи особливості рельєфу, які суттєво ускладнюють
комунікації. Як виняток, у разі розташування у зоні впливу адміністра-
тивного центру, населеного пункту, що не поступається за економічним
та адміністративним розвитком такому адміністративному центру, такий
населений пункт може бути визнаний адміністративним центром спро-
можної територіальної громади. Зони доступності потенційних адмініс-
тративних центрів спроможних територіальних громад визначаються з
урахуванням доступності послуг у відповідних сферах, зокрема часу
прибуття для надання швидкої медичної допомоги у невідкладних
випадках та пожежної допомоги, що не має перевищувати 30 хвилин.

ХТО РОЗРОБЛЯЄ ПРОЕКТ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУ
СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ?

Проект перспективного плану розробляє обласна державна
адміністрація відповідної області, а для Криму — Рада міністрів
Автономної Республіки Крим.

Коментар
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, облдержадміністра-

ція розробляє проект перспективного плану відповідно до Методики
формування спроможних територіальних громад із залученням у
разі потреби представників органів місцевого самоврядування,
органів самоорганізації населення та громадськості відповідних
адміністративно-територіальних одиниць.

КУДИ МОЖЕ БУТИ ВКЛЮЧЕНА ТЕРИТОРІАЛЬНА
ГРОМАДА РОЗТАШОВАНА НА ОДНАКОВІЙ
ВІДСТАНІ ВІД ПОТЕНЦІЙНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ
ЦЕНТРІВ СПРОМОЖНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД?

Територіальна громада, яка розташована на однаковій відстані
від потенційних адміністративних центрів спроможних територіаль-
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них громад, може бути включена до складу тієї спроможної терито-
ріальної громади, потенційний адміністративний центр якої має
найбільш розвинуту соціальну і транспортну інфраструктуру та роз-
ташований у межах одного району.

ЧИ СТВОРЮЄТЬСЯ РОБОЧА ГРУПА ПРИ РОЗРОБЦІ
ПРОЕКТУ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУ?

З метою забезпечення відкритості та прозорості роботи з розроб-
лення проекту перспективного плану може утворюватися робоча
група, до складу якої входять представники Ради міністрів Автоно-
мної Республіки Крим, облдержадміністрації, відповідних органів
місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення та
громадськості.

Коментар
До складу робочих груп повинні увійти краєзнавці, історики,

археологи – люди, які добре обізнані на особливостях тієї чи іншої
місцевості і можуть розказати людям про необхідність об’єднува-
тись у громади.

ХТО СХВАЛЮЄ ПРОЕКТ ПЕРСПЕКТИВНОГО
ПЛАНУ?

Проект перспективного плану схвалюється Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, відповідною обласною радою та затвер-
джується у встановленому порядку Кабінетом Міністрів України.

ЩО ВКЛЮЧАЄ В СЕБЕ ПРОЕКТ ПЕРСПЕКТИВНОГО
ПЛАНУ?

Проект перспективного плану розробляється в електронному та
паперовому вигляді та включає:

• графічну частину, яка складається в масштабі 1:2000—1:10000,
відображає межі спроможних територіальних громад, їх потен-
ційні адміністративні центри та всі населені пункти, що увійшли
до їх складу;

• паспорти спроможних територіальних громад за формою згідно
з додатком до Методики формування спроможних територіаль-
них громад.
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ЧИ ПРОВОДЯТЬСЯ КОНСУЛЬТАЦІЇ 
З ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ГРОМАДАМИ ПРИ РОЗРОБЦІ
ПРОЕКТУ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЛАНУ?

З метою врахування інтересів територіальних громад під час роз-
роблення проекту перспективного плану уповноважені Радою мініс-
трів Автономної Республіки Крим, облдержадміністрацією посадові
особи проводять консультації з уповноваженими представниками
органів місцевого самоврядування та їх асоціацій, а також суб’єкта-
ми господарювання та їх громадськими об’єднаннями.

За результатами консультацій оформляється протокол.
Консультації проводяться під час:
• визначення переліку територіальних громад, що можуть увійти

до складу спроможної територіальної громади;
• визначення переліку територіальних громад, території яких не

охоплюються зонами доступності потенційних адміністративних
центрів;

• визначення меж територій спроможних територіальних громад.
Консультації проводяться насамперед з представниками терито-

ріальних громад, території яких охоплюються зонами доступності
кількох потенційних адміністративних центрів.

Якщо в процесі розроблення проекту перспективного плану після
проведення консультацій виникла необхідність внесення до нього
змін, проводяться додаткові консультації.
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3. СПІВРОБІТНИЦТВО
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД

ЩО ТАКЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД?

Відносини між двома або більше територіальними громадами,
що здійснюються на договірних засадах у визначених Законом
України«Про співробітництво територіальних громад» формах з
метою забезпечення соціально-економічного, культурного розвит-
ку територій, підвищення якості надання послуг населенню на
основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання органа-
ми місцевого самоврядування визначених законом повноважень.

Коментар
Термін «співробітництво» має таке саме значення, що й у приват-

них відносинах – спільна діяльність, співучасть, партнерство, взає-
модія тощо. Метою запровадження у правовий обіг категорії «спів-
робітництво територіальних громад» є адекватне розуміння її
юридичного змісту при застосуванні положень Закону на практиці
заінтересованими суб’єктами.

ДЛЯ ЧОГО ЦЕ ГРОМАДАМ (ЯКА МЕТА ТАКОГО
«СПІВРОБІТНИЦТВА»)?

Метою співробітництва є: забезпечення соціально-економічного,
культурного розвитку територій, підвищення якості надання послуг
населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективне вико-
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нання органами місцевого самоврядування визначених законодав-
ством повноважень.

Коментар
Це означає, що передбачені механізми об’єднання наявних у

територіальних громадах ресурсів мають призвести до більш
ефективного виконання органами місцевого самоврядування
визначених законом повноважень, що своєю чергою повинно
забезпечити соціально-економічний, культурний розвиток терито-
рій, підвищити якість надання послуг населенню на основі спіль-
них інтересів та цілей.

СКІЛЬКИ ГРОМАД МОЖУТЬ ОФОРМИТИ СПІЛЬНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ?

У відносини з приводу оформлення спільної діяльності можуть
вступати дві або більше територіальних громад. Максимальна кіль-
кість територіальних громад як учасників відносин законодавчо не
обмежується.

ЯКИМ ЧИНОМ ОФОРМЛЮЄТЬСЯ СПІВРОБІТНИЦТВО?
Відносини здійснюються на договірних засадах. Договір є основ-

ною підставою виникнення зобов'язально-правових відносин
(зобов'язань), який встановлює певні суб'єктивні права і суб'єктивні
обов'язки для сторін, що його уклали.

Коментар
Закон передбачає п’ять можливих форм співробітництва (див.

статті 10-14 Закону), та для юридичного закріплення кожної з них
передбачається «особливий» предмет договору відповідно до
обраної суб’єктами співробітництва форми співробітництва.

ЯКИЙ ПЕРЕЛІК СФЕР СПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ?
Спільні інтереси територіальних громад можуть бути різними,

стосуватись різних сфер, зокрема:
• соціально-економічний і культурний розвиток, планування та облік;
• бюджет, фінанси і ціни;
• управління комунальною власністю;
• житлово-комунальне господарство, побутове, торгівельне

обслуговування, громадське харчування, транспорт та зв’язок; 
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• будівництво;
• освіта, охорона здоров’я, культура, фізкультура і спорт;
• регулювання земельних відносин та охорона навколишнього

природного середовища;
• соціальний захист населення;
• забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і

законних інтересів громадян тощо.

Коментар
За наявності спільних інтересів зацікавлених суб’єктів співробіт-

ництва у сфері, яка перебуває поза межами повноважень відповід-
них органів місцевого самоврядування, організоване співробітниц-
тво буде незаконним та може потягти за собою негативні правові
наслідки для посадових осіб, які таке співробітництво організовува-
ли. Наприклад, сьогодні органи місцевого самоврядування не наді-
ленні повноваженням створювати місцеву міліцію та інші правоохо-
ронні органи, а також фінансувати їх діяльність за рахунок
місцевого бюджету.

ЩО ТАКЕ СПІЛЬНИЙ ПРОЕКТ?
Комплекс спільних заходів, що здійснюються органами місцево-

го самоврядування суб’єктів співробітництва за рахунок коштів
місцевих бюджетів та інших не заборонених законодавством дже-
рел і спрямовані на соціально-економічний, культурний розвиток
територій.

Коментар
Визначення «спільний проект» містить три складових, що своєю

сукупністю вказують на зміст поняття, ними є суб’єкти співробітниц-
тва (органи місцевого самоврядування), його джерела фінансуван-
ня (кошти місцевих бюджетів та інших не заборонених законодав-
ством джерел) та напрями (соціально-економічний, культурний
розвиток територій).

НА ЯКИХ ПРИНЦИПАХ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ 
СПІВРОБІТНИЦТВО МІЖ ГРОМАДАМИ?

1) законності;
2) добровільності;
3) взаємної вигоди;
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4) прозорості та відкритості;
5) рівноправності учасників;
6) взаємної відповідальності суб’єктів співробітництва за його

результати.

Коментар
Сутність законності полягає у тому, що всі, без винятку, суб’єкти

відносин керуються принципом суворим дотриманням приписів
законів та інших нормативних актів, сумлінно виконують покладені
на них юридичні обов’язки, безперешкодно і повною мірою вико-
ристовують свої суб’єктивні права. Принцип добровільності перед-
бачає, що співробітництво ґрунтується на вільній згоді тер.громад –
суб’єктів співробітництва започатковувати, здійснювати та припи-
няти відповідну співпрацю. Принцип взаємної вигоди передбачає
наявність певної вигоди, яка може мати матеріальну форму (акуму-
ляція ресурсів, збільшення фінансування, залучення додаткових
ресурсів тощо), так і будь-яку іншу (підвищення рівня довіри меш-
канців громади тощо); Принцип прозорості та відкритості зобов’язує
суб’єктів співробітництва оприлюднювати проект договору про
співробітництво, звіт про використання грошових коштів, рішення
сільської, селищної чи міської ради про припинення співробітниц-
тва тощо. Принцип рівноправності учасників – означає, що будь-хто
із суб’єктів співробітництва має відносно інших суб’єктів рівні, тобто
такі самі права під час організації та здійснення самого співробіт-
ництва, незалежно від розміру площі територіальної громади, роз-
міру бюджету, кількості мешканців, географічного положення,
наявної інфраструктури тощо. Принцип взаємної відповідальності
суб’єктів співробітництва за його результати передбачає систему
багатосторонніх відносин між його учасниками, в результаті яких
кожен учасник несе відповідальність перед іншими учасниками. Ці
відносини знаходять своє відображення у договорі про співробіт-
ництво і виступають додатковим стимулом для його учасників.

ХТО Є СУБ’ЄКТОМ СПІВРОБІТНИЦТВА?
Суб’єктами співробітництва є територіальні громади сіл, селищ, міст.

Коментар
Оскільки територіальні громади сіл, селищ та міст не можуть

здійснювати співробітництво безпосередньо, вони його здійснюють
через відповідні представницькі органи – сільські, селищні та міські
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ради, які наділені правом представляти інтереси територіальної
громади і приймати від її імені рішення.

ЯКИМИ МОЖУТЬ БУТИ ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА?
Чинний Закон передбачає п'ять форм співробітництва, зокрема:
1) делегування одному із суб’єктів співробітництва іншими

суб’єктами співробітництва виконання одного чи кількох завдань з
передачею йому відповідних ресурсів;

2) реалізації спільних проектів, що передбачає координацію діяль-
ності суб’єктів співробітництва та акумулювання ними на визначений
період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів;

3) спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітниц-
тва підприємств, установ та організацій комунальної форми влас-
ності – інфраструктурних об’єктів;

4) утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних під-
приємств, установ та організацій – спільних інфраструктурних об’єктів;

5) утворення суб’єктами співробітництва спільного органу управ-
ління для спільного виконання визначених законом повноважень.

Коментар
Закон містить вичерпний перелік форм співробітництва. Це озна-

чає, що інші можливі форми співробітництва, які не входять до
такого переліку, не можуть оформлятися на основі розглядуваного
закону.

ЗА ЯКОЮ ПРОЦЕДУРОЮ ЗАПОЧАТКОВУЮТЬСЯ
ПЕРЕГОВОРИ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ 
СПІВРОБІТНИЦТВА?

Сільський, селищний, міський голова, який представляє терито-
ріальну громаду, надсилає пропозицію про початок переговорів з
питань організації співробітництва сільським, селищним, міським
головам, що представляють відповідні територіальні громади –
потенційних суб’єктів співробітництва, та забезпечує утворення
комісії, до складу якої входять представники відповідних територі-
альних громад.

Коментар
Сільський, селищний, міський голова за рішенням сільської,

селищної, міської ради упродовж 60 днів з дати надходження про-
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позиції про початок переговорів з питань організації співробітниц-
тва забезпечує:

• вивчення та оцінку такої пропозиції щодо відповідності потре-
бам територіальної громади;

• проведення громадського обговорення отриманої пропозиції;
• подання на розгляд відповідної ради для прийняття рішення

про надання згоди на організацію співробітництва чи відмову;
• делегування представника (представників) до комісії у разі

прийняття радою рішення про надання згоди на організацію
співробітництва.

У ЯКИЙ СПОСІБ ТА З ЯКОЮ МЕТОЮ УТВОРЮЄТЬСЯ
КОМІСІЯ?

Комісія утворюється шляхом затвердження її кількісного та пер-
сонального складу спільним розпорядженням сільських, селищних,
міських голів, що представляють територіальні громади – суб’єктів
співробітництва.

До складу комісії повинні входити у рівній кількості представни-
ки усіх потенційних суб’єктів співробітництва.

Коментар
Комісія утворюється з метою підготовки її членами договору про

співробітництво. На його підготовку закон відводить термін, що не
має перевищувати 60 днів з дати утворення такої комісії.

Формою роботи комісії є засідання, що проводяться за рішенням
її голови. Усі рішення, прийняті комісією на своїх засіданнях, офор-
мляються протоколом, що підписується головуючим на засіданні та
секретарем. Представники потенційних суб’єктів співробітництва
почергово головують на засіданні комісії.

Що стосується організаційного забезпечення діяльності комісії,
то воно здійснюється виконавчими органами сільських, селищних,
міських рад – суб’єктів співробітництва.

КОЛИ КОМІСІЯ З ПІДГОТОВКИ ДОГОВОРУ 
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
ГРОМАД ПРИПИНЯЄ СВОЮ ДІЯЛЬНІСТЬ?

Комісія припиняє свою діяльність з дати набрання чинності дого-
вором про співробітництво або прийняття кожною сільською,
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селищною, міською радою рішення про припинення організації
співробітництва.

Коментар
Сільські, селищні, міські голови у розпорядженні про затвер-

дження кількісного та персонального складу комісії мають зазна-
чити одну із передбачених частиною шостою статті 7 Закон
України «Про співробітництво територіальних громад» підстав
припинення її діяльності.

ЩО СОБОЮ ЯВЛЯЄ ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ
ПРОЕКТУ ДОГОВОРУ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 
І ДЛЯ ЧОГО ВОНО ПРОВОДИТЬСЯ?

Громадське обговорення є найпоширенішою формою з’ясування
громадських настроїв мешканців громади, що стосуються важливих
питань її життєдіяльності.

Коментар
Громадське обговорення – це можливість для громадян тери-

торіальної громади висловити свої зауваження щодо змісту тек-
стової частини договору про співробітництво та/чи надати про-
позиції.

У будь-якому випадку громадське обговорення є процедурою не
лише виявлення громадської думки з метою її подальшого враху-
вання, але й інструментом ознайомлення громадян із текстовою
частиною майбутнього документу, яким виступає проект договору
про співробітництво територіальних громад.

ЗА ЯКОЮ ПРОЦЕДУРОЮ МАЄ ПРОВОДИТИСЯ 
ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТУ ДОГОВОРУ
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО?

Чинне законодавство у низці нормативно-правових актів перед-
бачає порядок проведення громадських обговорень з різних питань.
Чинний Закон України «Про співробітництво територіальних гро-
мад» не визначає процедуру проведення громадського обговорення
проекту договору про співробітництво. Закон лише встановлює
строк, упродовж якого сільські, селищні, міські голови забезпечують
проведення громадського обговорення підготовленого комісією про-
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екту договору про співробітництво. Відповідно до частини першої
статті 8 коментованого закону голови рад зобов’язані забезпечити
проведення громадського обговорення упродовж 15 днів після під-
готовки комісією відповідного проекту договору.

Коментар
Якщо у розпорядженні ради вже є ухвалений нею раніше порядок

проведення громадських обговорень та громадських слухань, то
питання знімається саме по собі. Якщо ж такий місцевий норматив-
но-правовий акт відсутній, то виходом із такої ситуації має бути все
ж таки ухвалення радою порядку проведення громадських обгово-
рень та громадських слухань та подальше його використання.

Варто пам’ятати: ухвалення радою такого місцевого нормативно-
правового акту може стати у нагоді не один раз, оскільки порядок
проведення громадських обговорень та громадських слухань роз-
раховане на неодноразове використання.

38



4. ПАСПОРТ ГРОМАД

ДЛЯ ЯКИХ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ОДИНИЦЬ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ПЕРСПЕКТИВНИЙ
ПЛАН ФОРМУВАННЯ ДІЄЗДАТНИХ ГРОМАД?

Перспективний план формування дієздатних громад розробля-
ється окремо для кожної області та Автономної Республіки Крим.

ХТО СКЛАДАЄ ПАСПОРТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 
ГРОМАДИ?

Паспорти територіальної громади складають усі головні розпо-
рядники бюджетних коштів за кожною бюджетною програмою та
всіма кодами економічної класифікації видатків.

ДЛЯ ЧОГО ПОРТІБЕН ПАСПОРТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ
ГРОМАДИ?

Формування Паспорту місцевої ради забезпечить конкретизацію
бюджетних показників кожного із учасників об’єднання та дозво-
лить здійснити моніторинг та аналіз змін, які відбулись внаслідок
такого об’єднання та здійснити якісне планування подальшого роз-
витку громади.

ДЕ БРАТИ ІНФОРМАЦІЮ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ПАСПОРТУ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ?

Паспорт місцевої ради формується з використанням інформації,
наведеної у статистичних звітах місцевої ради, фінансової звітності
із мережі, штатів та контингенту установ, що фінансуються із місце-
вого бюджету та з урахуванням бюджетних призначень, установле-
них рішенням про місцевий бюджет на 2015 рік.
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НАВІЩО ЗБИРАТИ ТАК БАГАТО ІНФОРМАЦІЇ?
Для здійснення якісного аналізу та прийняття правильних управ-

лінськиї рішень.

Коментар
Кінцевою метою збору даних є забезпечення використання цієї

інформації у процесі ухвалення рішень.
Як відомо, виділяють три основні етапи процесу управління:
• збір та обробка інформації;
• аналіз;
• прийняття керівних рішень.
Серед них аналіз займає проміжне місце. Звідси випливає, що

інформаційне забезпечення аналізу є складовою системи інформа-
ційного забезпечення управління, оскільки аналіз – елемент, схо-
динка процесу управління.

ЯКИМ МАЄ МУТИ ОБСЯГ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕННЯ ДОСТОВІРНОГО ТА ҐРУНТОВНОГО
АНАЛІЗУ?

Обсяг необхідної і достатньої інформації визначають залежно від
завдання і виду проведеного економічного аналізу.

Коментар
Формування інформаційного фонду має підпорядковуватись пев-

ним вимогам. До загальних вимог належать:
• достовірність інформації;
• необхідність і достатність її обсягу;
• своєчасність передачі і подання.
Об’єктивність та достовірність інформації, її адекватність визнача-

ють достовірність результатів аналізу, правильність, обгрунтованість
висновків і пропозицій, що з них випливають. Використання в аналі-
зі недостовірних даних спотворює наше уявлення про реальну еко-
номічну дію і призводить до помилкових висновків. Тому вся інфор-
мація, необхідна для аналізу, має підлягати ретельній перевірці.

Дотримання умов необхідності і достатності має подвійне значен-
ня. Умова необхідності означає, що для високоякісного проведення
аналізу потрібно мати всю необхідну для цього інформацію. При
недостатності даних стан керівного об'єкта буде вивчений недостат-
ньо, що може призвести до непідтверджених, помилкових рішень.
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Небажаним також є надлишок інформації, бо, по-перше, при
затратах на збір і обробку зайвих даних зростають загальні затрати
на управління, а по-друге – збільшується період проведення аналі-
зу, що також призводить до несвоєчасності керівних дій.

ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ МАЄ МІСТИТИ ПАСПОРТ 
ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ?

Паспорт територіальної громади має містити інформацію про
чисельність населення, перелік населених пунктів, розрахунковий
обсяг доходів, площа території, наявну бюджетну мережу, інформа-
цію щодо вільних бюджетних приміщень, відстань населеного пунк-
ту до адміністративно центру територіальної громади, кількість
закладів дошкільної освіт, інформацію щодо розташування терито-
ріальних підрозділів центральних органів виконавчої влади.

Коментар
Зміст паспорту Ради складається із наступних розділів:
Розділ 1. Загальна інформація про місцеву раду
У даному розділі вказується наступна інформація про місцеву раду:
• код ради відповідно до Державного класифікатора об’єктів

адміністративно-територіального устрою України (Код КОАТУУ);
• назва ради та її площа (га);
• назва району у якому адміністративно знаходить місцева рада;
• кількість осіб працюючих у раді;
• кількість суб'єктів господарської діяльності, що знаходяться на

території ради;
Окремо вказується інформація про населені пункти, які підпоряд-

ковані раді:
• назва, тип, площа населеного пункту;
• чисельність постійного населення у кожному населеному пункті

станом на 1 січня 2015 року;
• відстань даного населеного пункту від адміністративного цен-

тру ради;
• кількість доріг з твердим покриттям та їх протяжність;
• характеристика житлового фонду.
Розділ 2. Територіальні підрозділи центральних органів виконав-

чої влади, що знаходяться на території місцевої ради
У розділі вказується інформація про територіальні підрозділі ЦОВВ,

що розміщені на території відповідної ради, вказується їх назва, під-
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порядкування, територія на яку поширюється їх діяльність, зазнача-
ється у яких приміщеннях вони розташовані та їх штатна чисельність.

Розділ 3. Доходи місцевого бюджету на 2015 рік
Розділ заповнюється відповідно до рішення місцевої ради про

затвердження бюджету на 2015 рік із зазначенням всіх надход-
жень по загальному та спеціальному фонду.

Розділ 4. Видатки місцевого бюджету на 2015 рік
Інформація надається у розрізі кодів функціональної класифікації

видатків та кредитування місцевого бюджету, по загальному та спе-
ціальному фонду із зазначенням видатків на оплату праці, кому-
нальні платежі та видатки розвитку.

Розділ 5. Освіта
У розділі вказується мережа, штати, контингент установ освіти,

що знаходяться на балансі місцевої ради. Для аналізу беруться
звітні дані за попередній рік та їх середньорічне виконання.

Розділ 6. Охорона здоров’я ( дані аналогічні розділу 5)
Розділ 7. Культура ( дані аналогічні розділу 5)
Розділ 8. Засоби масової інформації ( дані аналогічні розділу 5)
Розділ 9. Фізична культура та спорт ( дані аналогічні розділу 5).

ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ МОНІТОРИНГ ВІД ОЦІНКИ?
Головна відмінність моніторингу від оцінки – глибина аналізу.

Моніторинг проводиться, для отримання оперативної інформації
про стан справ.

Коментар
Система моніторингу повинна бути «вбудована» у проект (діяль-

ність) з самого початку. Для цього необхідно зробити наступне:
• Визначити вимірні показники (індикатори), за якими можна

буде відстежувати хід проекту.
• Встановити джерела інформації для проведення моніторингу (орга-

нізації, відділи, окремі люди або групи людей, документи і т.д.).
• Вибрати методи збору інформації.
• Визначити частоту і графік збору інформації з урахуванням

інтенсивності діяльності, яку потрібно оцінити.
• Призначити відповідальних за отримання необхідної інформації

і домовитися з тими, хто цю інформацію буде надавати.
• Визначити технологію обробки і аналізу отриманої інформації.
• Спланувати, як і кому будуть передані дані моніторингу, а

також, хто і як буде їх використовувати.
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