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Шановні друзі! Ось уже два роки, як в Україні здійсню-
ються дві широкі реформи: місцевого самоврядування та
територіальної організації влади (децентралізація) і
реформа державної регіональної політики.

Інститут громадянського суспільства багато років пра-
цює над цими темами: від підготовки аналітичних дослід-
жень та проектів нормативних актів до роботи в конкрет-
них регіонах та громадах, де ми допомагаємо у підготовці
планувальних документів, впровадженні проектів роз-
витку, залученні громадян до процесу управління гро-
мадою.

Сьогодні ви маєте можливість ознайомитись із черго-
вим номером нашого Вісника, де ми зібрали декілька, як
на наш погляд, важливих матеріалів саме щодо цих двох
реформ.

Незважаючи на всі складності та жорсткі виклики, що сто-
ять перед Україною в умовах зовнішньої агресії, радикалі-
зації суспільства та затяжної економічної кризи, реформи
таки відбуваються і дають перші позитивні результати. Ці
результати могли б бути значно вагомішими, якби інститу-
ційна спроможність органів місцевого самоврядування була
готовою до реалізації нових можливостей, які вони отрима-
ли внаслідок реформи.

Проте, ми розуміємо, що ухвалення прогресивних
законів не означає, що ми відразу отримаємо позитивні
зміни, адже є інерція руху, інерція мислення, традиція
діяти, як звикли. Саме тому постійна, цілеспрямована
діяльність із впровадження змін в регіонах і громадах
дають свої результати і ми бачимо гарний досвід роз-
витку багатьох громад і проблеми, які можуть виникнути
у недалекому майбутньому.

У цьому Віснику ми торкнулись двох таких проблем –
проблеми розвитку великих міст і приміських територій
та проблеми реалізації проектів регіонального розвитку,
що фінансуються з Державного фонду регіонального
розвитку. Для їх вирішення є необхідне розуміння і ми
переконані, що всі проблеми, які виникають впродовж
реформ, мають і можуть бути вирішені спільними зусилля-
ми різних гілок влади, експертів та просто небайдужих
людей.

Команда Інституту громадянського суспільства
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1. УКРАЇНА ЯК ЄВРОПА:
ЗГУРТОВАНІСТЬ ЯК ПРОТИВАГА

РОЗПАДУ

Європейський Союз, до якого прагне
Україна, дуже різний. Одні країни дуже розви-
нуті та багаті, інші — мають проблеми з розвит-
ком. В одних традиційна демократія є гаранті-
єю прав людини і збалансованого розвитку, в
інших — можливість прийти до влади не надто
демократично орієнтованих правителів. Попри
це ЄС дбає про всіх. Багатші діляться з бідніши-
ми не тільки грошима, але й досвідом та вміння-
ми. Масштаб ЄС дійсно вражаючий. Але і у
багатьох європейських країнах є свої маленькі
«данії» і маленькі «албанії», які потребують
уваги своєї столиці, і інструментарій ЄС спря-
мовується і на ці особливі регіони окремих
країн. Європа присутня всюди і згуртованість
Європи, яка була двічі розколена світовими
війнами, десятками локальних конфліктів є
пріоритетом номер один для ЄС.

Згуртованість для України є не просто пріо-
ритетом. Це фактор нашого виживання як дер-
жави. Або ми забезпечуємо згуртованість
українського простору і розвиваємось, або
нас таки дорвуть на шматки.

Протягом усіх років незалежності україн-
ська влада (до весни 2014 року) так і не
усвідомлювала, що Україна знаходиться в
зоні ризику розриву її суверенної території.
Регіони України, які формувались у складі
різних держав, які по-різному сформували
свій етнічний склад у роки СССР, які по-різ-
ному урбанізовані, які відрізняються один від
одного мовними та ментально історичними
ознаками, можуть, за активного зовнішнього
втручання, перетворитись у загрозу як для

держави в цілому, так і для самого регіону.
23 роки незалежності не сформували єди-
ний український простір, вакуум заповнила
Московія і ми втратили Крим і частину
Донбасу (принаймні на середньострокову
перспективу).

Надзавдання сучасного часу — творення
згуртованої України, формування єдиного за-
гальноукраїнського економічного, політичного,
мовного, культурного, освітнього, інформацій-
ного простору в межах усієї України.

2. УКРАЇНА ФОРМУЄ СВОЮ
МОДЕРНОВУ ДЕРЖАВНУ
РЕГІОНАЛЬНУ ПОЛІТИКУ 

(перші результати та нові проблеми)

Сьогодні ключовим документом, що визначає
державну регіональну політику (далі — ДРП) на
середньостроковий період, є Державна страте-
гія регіонального розвитку України на період до
2020 року, затверджена постановою КМУ від
6 серпня 2014 р. № 385 (далі — ДСРР-2020).

На жаль, цей фундаментальний документ
досі не зайняв ключового місця в ієрархії стра-
тегічних документів України і про нього рідко
згадують, плануючи нові реформи чи ухва-
люючи нові стратегії, концепції та закони.

Відповідно до ДСРР-2020, основна ідея
сучасної державної регіональної політики в
Україні — РОЗВИТОК ТА ЄДНІСТЬ, ОРІЄН-
ТОВАНІ НА ЛЮДИНУ.

Варто знову згадати основні новели ДСРР-
2020, які є вкрай важливими для формування
політики у різних сферах, виходячи із благо-
родної мети, яка коротко може бути викладе-
на таким чином:

Регіональна політика – два роки шляху

Підвищення рівня життя населення незалежно від місця проживання людини

На основі:

розвитку регіонів соціальної та економічної єдності держави
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1) Інтегрований підхід до формування і
реалізації державної регіональної політики,
який поєднує такі складові:

n секторальну (галузеву) — підвищен-
ня рівня конкурентоспроможності
регіонів…, забезпечення ефектив-
ної спеціалізації регіонів з пріори-
тетним використанням власного
ресурсного потенціалу; (в ЄС зараз
говорять про «розумну спеціаліза-
цію»);

n територіальну (просторову) — досяг-
нення рівномірного та збалансова-
ного розвитку територій,… забезпе-
чення соціально-економічної єдності
і рівномірності розвитку регіонів з
метою створення рівних умов для
розвитку людини;

n управлінську — застосування єди-
них підходів до формування і
реалізації політики регіонально-
го розвитку, створення єдиної
системи стратегічного плануван-
ня та прогнозування розвитку
держави і регіонів, оптимізація
системи територіальної організа-
ції влади.

2) Єдність — зменшення соціально-еко-
номічних диспропорцій між окремими регіо-
нами, забезпечення просторової, політич-
ної, економічної, соціальної, гуманітарної
цілісності України.

Чи не вперше в історії України в 2017 році за
рахунок бюджетної підтримки ЄС на регіональ-
ний розвиток може бути запущено кілька
загальнонаціональних програм, що спрямовані
на досягнення єдності українського простору.

3) Відмова від патерналізму у форматі
держава-регіон, перехід до формування постій-
но відтворювальної внутрішньої (ендогенної)
бази розвитку регіонів в умовах відкритої еко-
номіки.

Бюджетна децентралізація, проведена в груд-
ні 2014 року, суттєво перерозподілила кошти на
громади і регіони, які отримали можливості
фінансувати свої проекти розвитку. Закріплення
10% податку на прибуток підприємств на рівні
регіону створює зацікавленість у розвитку регіо-
нальної економіки. Регіони отримали можливості
формувати свої стратегії розвитку та отримувати
фінансування з державного і місцевих бюджетів.

4) Координація дій. Горизонтальна коор-
динація дій органів державної влади, які мають
вплив на регіональний розвиток, запроваджен-
ня багаторівневого вертикального управління,
що має сприяти синхронізації дій центральних
та місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування у сфері регіональ-
ного та місцевого розвитку.

Законодавчо така координація випливає із
повноважень Мінрегіону, як органу, що має
координувати діяльність інших ЦОВВ у сфері
регіонального розвитку, а також через розроб-
ку регіональних стратегій розвитку, які мають
відповідати ДСРР-2020, методика розробки
регіональних стратегій передбачає максималь-
ну участь різних суб‘єктів регіонального роз-
витку. На нинішній час питання координації на
всіх рівнях залишається не вирішеним.

5) Відповідальні кадри. Підготовка
висококваліфікованих кадрів у відповідних
центральних та місцевих органах виконавчої
влади, які мають знання та навички щодо роз-
роблення та реалізації проектів регіонального
розвитку.

На жаль, система підготовки та перепідготов-
ки кадрів для сфери регіонального розвитку і
взагалі для органів місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад так і не створена.
Раніше ухвалені у 2008—2009 роках доку-
менти з цих питань залишились не виконаними.
Проекти, які подаються на Державний фонд
регіонального розвитку, показують дуже низь-
ку кваліфікацію їх авторів.

6) Фінансування за правилами. Запро-
вадження фінансування ДРП та проектів регіо-
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нального розвитку на середньостроковій основі
має узгоджуватися з пріоритетами ДРП, кон-
центруватися на ключових проектах, що забез-
печують удосконалення інфраструктури для
економічного зростання.

Створення ДФРР має ключову роль для
формування передбачуваного та прозорого
фінансування проектів регіонів. Проте ще
жодного року не було виконано вимогу статті
24-1 Бюджетного кодексу України щодо роз-
міру ДФРР у 1% бюджету. До того ж регіони
так і не змогли сформувати розвиткові проек-
ти для фінансування з ДФРР, а рішення про
фінансування проектів з регіонів, які не відпо-
відають викладеному вище принципу та вимо-
гам статті 24-1, все одно приймалось.

7) Ключова роль міст. Поширення пози-
тивних процесів розвитку міст на інші терито-
рії, розвиток сільської місцевості.

Роль міст у розвиткові регіонів та територій
різко зросла у процесі децентралізації, особли-
во у об‘єднаних громадах, які утворені навколо
міст. У таких випадках міста дійсно поширили
свої впливи на сільські території, можливості
яких суттєво зросли. Поряд з цим намітилась
тенденція, коли в регіонах стали блокувати
утворення ОТГ навколо міст, консервувати сіль-
ські території поза впливом міст, що суперечить
ідеології ДСРР-2020 і європейській практиці.

3. РОЗВИТОК РЕГІОНІВ

Коли ми сьогодні говоримо про розвиток
регіонів, то тут варто розуміти, що Європейський
Союз перейшов до нового розуміння розвитку —
стале зростання, яке поєднує у собі:

Розумне зростання:
Дослідження та інновації; Інформування та

передача технологій; Конкурентоспроможне
мале і середнє підприємництво.

Стабільне зростання:
Перехід до низьковуглецевої економіки; Адап-

тація до зміни клімату, запобігання та управління
ризиками; Захист довкілля і ефективне викорис-

тання ресурсів; Стабільний транспорт та усунен-
ня вузьких місць у мережевих індустріях.

Інклюзивне зростання:
Зайнятість та підтримка трудової мобільності;

Соціальна інтеграція та боротьба з бідністю;
Освіта, навички і навчання протягом життя;
Інституційне будівництво та ефективна публічна
адміністрація.

Українські регіони, плануючи свій розвиток,
мали б враховувати такі загальноєвропейські
тренди у своїх стратегіях розвитку та готувати
відповідні проекти регіонального розвитку для
отримання фінансування з Державного фонду
регіонального розвитку.

4. ДЕРЖАВНИЙ ФОНД
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ДФРР є важливою складовою модернової
державної регіональної політики. Він запро-
ваджувався як:

1) Механізм поборювання лобізму та
корупції при розподілі коштів з державного
бюджету на регіональний розвиток.

Розподіл коштів між регіонами від-
бувається не за принципом лояльності,
а за формулою.

2) Можливість середньострокового плану-
вання розвитку.

У 2015—2016 роках розмір коштів
ДФРР 3 млрд грн, це хоча й менше 1%
загального фонду Державного бюдже-
ту України, але дає змогу регіонам від-
бирати проекти на фінансування з
ДФРР під гарантований мінімум фінан-
сування. Проте не всі області виявились
готовими до подання проектів!

3) Спосіб фінансування проектів регіо-
нального розвитку, що відповідають регіо-
нальним стратегіям розвитку і дають змогу
досягати визначених у стратегіях операцій-
них та стратегічних цілей.

Більшість проектів, які подаються на фінансу-
вання з ДФРР, є досить дрібними, які не випли-
вають із стратегії розвитку області і навряд чи
мають вплив на зростання регіону.
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Рисунок 1. Розподіл субвенції на соціально-економічний розвиток та 
коштів Державного фонду регіонального розвитку по регіонах

Рисунок 2. Використання коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2015 році

Приклад проекту «регіонального розвитку»
1 (типовий): Закарпаття, проект 005567-ЗК
2016-2016 Капітальний ремонт ділянки вули-
ці від буд. № 128 до буд. № 255 в с. Сусково.

Коштів із ДФРР — 461 тис. грн. Для перекон-
ливості в необхідності такого проекту на сайті
Мінрегіону є навіть фото цієї вулиці.
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Рисунок 4. Схема відведених під промпарк ділянок. Із сайту Тростянецької
міськради

Приклад проекту регіонального розвитку 2
(нетиповий): Сумська область. Проект 006251-
СУ 2016-2016 Будівництво інженерних мереж

водопостачання та водовідведення (до промис-
лового парку «Тростянець») м. Тростянець — 
3 млн грн з ДФРР.

Рисунок 3. Проект «регіонального розвитку» із ремонту вулиці в селі на Закарпатті
(фото із сайту Державного фонду регіонального розвитку)
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4) Стимул до формування навичок написан-
ня проектів розвитку на перспективу (у випад-
ку долучення України до фондів ЄС).

За невеликим винятком із регіонів надходять
вкрай концептуально слабкі проекти, які тради-
ційно зорієнтовані на ремонти об’єктів соціальної
сфери, частково на будівництво нових об’єктів
бюджетних установ. Автори проектів з регіонів,
регіональні комісії так і залишились у вчорашньо-
му дні і не переорієнтувались на вирішення зав-
дань розвитку регіонів за державні кошти. На
поточні ремонти мають використовуватись в
основному кошти місцевих бюджетів, які суттєво
зросли внаслідок бюджетної децентралізації.

5. ВИКЛИКИ ДЛЯ НОВОЇ ДРП
СЬОГОДНІ

До традиційних викликів державної регіо-
нальної політики до ухвалення ДСРР-2020 та
Закону «Про засади державної регіональної
політики» додались нові.

Один з них глобальний та об’єктивний —
агресія з боку Росії на фоні радикалізації сус-
пільних настроїв у світі, інший — наш внутрішній,
український — неготовність реалізовувати нову
державну регіональну політику, визначену зга-
даними нормативними документами, та не вико-
нання приписів цих документів.

На фоні війни, великої кількості переміщених
осіб в регіонах, що впливає на структуру та сус-
пільні настрої населення регіонів, в Україні досі
так і не розпочата реалізація програм та проек-
тів, що випливають із ДСРР-2020 для забезпечен-
ня згуртованості України, єдності її економічного,
культурного, інформаційного, мовного простору.

Приклад: Планом пріоритетних дій Уряду
на 2016 рік передбачалось в третьому кварталі
поточного року забезпечити «збільшення Дер-
жавного фонду регіонального розвитку до 1,5
відсотка прогнозного обсягу доходів загально-
го фонду Державного бюджету України на від-
повідний рік, з яких 0,5 відсотка буде витрача-
тись на реалізацію програм та проектів, що
відповідають державним цілям регіональної
політики.» (Розпорядження КМУ № 418-р від
27 травня 2016 року).

Цей пункт плану залишився не виконаним. На-
томість проектом Закону № 5131 від
15.09.2016 «Про внесення змін до Бюджетного
кодексу України», внесеного Урядом, не збільшу-
ється розмір ДФРР, а допускається можливість
переведення його до категорії «спецфонду»,
тобто негарантованого фінансування. Це зруй-
нує передбачуваність фінансування, поверне
ручний режим розподілу коштів між регіонами та
втрати коштів від бюджетної підтримки регіо-
нального розвитку з боку Європейського Союзу.

6. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК НОВІ
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ЗГУРТОВАНОСТІ

УКРАЇНИ

До початку творення об’єднаних тери-
торіальних громад, бюджетної децентра-
лізації та запровадження формульного
підходу до розподілу коштів Державного
бюджету України між регіонами ми мали
систему, яка породжувала регіональний
егоїзм. Велика кількість суб’єктів базово-
го рівня чекали субвенцій, які проходили
через область і район, відчуття державної
підтримки при цьому втрачалось. Вирів-
нювання по видатках створювало ілюзію
для одних, більш економічно спромож-
них, що їх оббирає держава, а в інших,
бідніших, існувало відчуття образи на
державу, що їм замало дають.

Все це розмивало роль держави як єдиного
цементуючого організму, стимулювало відцен-
трові рухи, які до того ж отримували додаткове
живлення з Кремля.

Починаючи з 2015 року, Україна створила
чотири потужних фінансових інструменти згур-
тованості державного простору:
n вирівнювання по доходах, що виглядає

справедливим;
n фінансування регіонального розвитку на

основі формули;
n субвенція на розвиток інфраструктури ОТГ;
n збільшення кількості місцевих бюджетів,

що перейшли на прямі відносини з бюд-
жетом державним.
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Великі міста як локомотиви територіального
розвитку і як заручники навколишніх територій

ОТГ, які утворились з не досить інтегрованих
між собою сільрад, отримали таку ж саму про-
блему власної згуртованості, як і Україна, і тепер
на місцевому рівні мають здійснювати кроки на
творення своєї нової згуртованої громади, нової
місцевої ідентичності, що також зменшує вплив
регіональної політичної еліти.

Більшість стратегічних планів ОТГ містять
такий пріоритет, як інтеграція громади.

Перехід ОТГ до розуміння необхідності стра-
тегічного планування свого розвитку із розра-
хунком на кошти ДФРР дає змогу сподіватись
на більш швидке опанування проектними під-
ходами більшої кількості спеціалістів, що сти-
мулюватиме конкуренцію, а відтак покращува-
тиме якість проектів.

7. ЗАВДАННЯ НА МАЙБУТНІЙ
ПЕРІОД

Не робити кроків назад.
Збільшити ДФРР до 1,5% загального фонду

ДБУ, при цьому одну третину фонду спрямува-
ти на проекти, що формують «згуртовану»
Україну — творять єдиний український простір
в межах суверенної території держави.

Запровадити програми, що сприяють фор-
муванню єдиного українського простору уже в
2017 році, визначити пріоритетами міжрегіо-

нальне співробітництво та міжрегіональні про-
екти, що зшивають Україну.

Фінансувати з ДФРР винятково проекти, які
випливають із регіональної стратегії, мають
довготривалий вплив на розвиток регіону і
вартість яких складає не менше 1,5 млн грн.

Кошти, які регіон не використає через відсут-
ність проектів, мають переходити на наступний
рік і перерозподілятись серед усіх інших регіо-
нів за формулою.

Запровадити ідентифікацію усіх об’єктів, що
створені/реконструйовані за рахунок коштів
Державного бюджету України, щоб було видно
роль держави.

Здійснити моніторинг виконання регіональ-
них стратегій розвитку для їх можливого коре-
гування чи визначення причин нереалізації.

Запровадити конкурс на кращий проект
регіонального розвитку, передбачивши при
цьому надання додаткових коштів переможцю.

Провести інвентаризацію нормативно-пра-
вових актів, що стосуються регіонального роз-
витку для їх гармонізації.

Європа — Україна — регіон — грома-
да — людина — громада — регіон —
Україна — Європа. Від Європи до
людини і від людини до Європи. Вічне
коло зростання.

Анатолій Ткачук

Передісторія

Верховна Рада України ухвалила в першому
читанні проект закону №4772 «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України
(щодо добровільного приєднання територіаль-
них громад)». Зараз проект підготовлено до
другого читання і у ньому появились нові норми —
про «міську агломерацію». Така пропозиція
з‘явилась не випадково, адже деякі міста —
обласні центри раптом зрозуміли, що створення
навколо них потужних об‘єднаних територіаль-
них громад може стати бар‘єром для їх подаль-

шого зростання, а їхні проблеми — відсутність
земель для організації кладовищ, очисних спо-
руд, відпочинкових територій, так і не будуть
вирішеними.

Тут варто зауважити, що ця проблема з‘яви-
лася не сьогодні і не у нас. Багато європей-
ських країн пройшли через подібні проблеми і
віднайшли певні способи її вирішення, де влас-
не визнання «агломерації» окремою територі-
єю з певними ознаками і встановленням певних
правил щодо організації органів влади та
управління в її межах є досить поширеним спо-
собом.
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Що таке «агломерація» і як її
розуміти?

Перше, розрізняють два поняття агломерації.
Перше — як об‘єктивно існуюче зосередження
населених пунктів на одній локальній території,
як правило концентрично навколо великого
міста-домінанта (Париж)/Київ, або сукупність
міст, близьких за чисельністю населення, але в
межах певної економічної спеціалізації (Рур)/
Дрогобич — Стебник — Трускавець.

Друге — як форма міжмуніципальної співпраці,
відповідно до правил, встановлених законом, яка
реалізовується в територіях, що визначаються від-
повідно до загального поняття (абзац вище).

В Європі вважають, що міста поширюють свій
вплив на значні території навколо і так само їхнє
життя залежить від цих територій, зокрема від
можливості мешканців містечок та сіл із цих
територій приїжджати до головного міста на
роботу, отримання важливих послуг та закупів-
лю товарів.

Рисунок 5. Карта впливу міст на навколишні території. Польща

Сам Краків має досить не значну територію у
порівнянні з територією впливу, лише 327 кв. км. 

Ще цікавіша ситуація із Парижем, територія
якого обмежена окружною дорогою і складає
лише 111 кв. км. Натомість агломерація Парижа
одна з найбільших у світі.

Які загальні підходи до вирішення
проблем управління в зоні впливу

великих міст: світовий досвід

Загалом є два підходи. Один — винятковий,
значне розширення території міста і включення
у міський муніципалітет тисячі квадратних кіло-

метрів території, разом із меншими містами,
селами, лісами і горами. Наприклад, місто
Сідней має територію понад 12 тис. кв. км.

Проте такий підхід застосовується винятково
за межами Європи, передусім в країнах з дуже
точковою концентрацією населення у містах і
великими, майже порожніми, територіями між
великими містами.

Для Європи та Північної Америки харак-
терним є інший підхід — створення спеціаль-
ного режиму співробітництва навколо вели-
ких міст.

Поняття Великий Париж чи Великий Лондон
зрозумілі більшості населення європейських країн.
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Рисунок 7. Сідней, Австралія

Рисунок 6. Агломерація Парижу. В Паризьку агломерацію входить 146 комун.
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Загальні підходи в Європі такі:

n у більшості країн є право громад/муніципалі-
тетів утворювати нові об'єднання як юридичні
особи, яким передається частина повнова-
жень;

nяк правило, такі об'єднання утворюються навко-
ло великих міст;

nзакони країн передбачають можливості обов'яз-
кового утворення об'єднань у визначених
випадках.

Приклади:

Польський закон про гмінне самоврядування
«Стаття 10.

1. Суспільні завдання, виконання яких вихо-
дить за межі можливостей ґміни, виконуються
спільно кількома ґмінами.

Стаття 64
2. Рішення про створення спілки приймають

ради зацікавлених ґмін. 
3. (46) Права та обов’язки ґмін, які входять у

міжґмінні спілки, пов’язані з виконанням зав-
дань, переданих спілці, переходять до спілки з
дня оголошення статуту спілки.

4. Обов’язок створення спілки може бути
покладений тільки на підставі закону, який визна-
чає завдання спілки та порядок затвердження її
статуту.

Німецький закон землі Баварія «Ст. 3 Перед-
умови комунального співробітництва

… громади, сільські райони і округи можуть
здійснювати співробітництво з метою спільної
реалізації обов’язкових завдань, або завдань
згідно з їхніми правами. Це не поширюється
на громади, що входять до одного й того ж
адміністративно-територіального об’єднання,
якщо це об’єднання спроможне виконати від-
повідні завдання не менш ефективно і еконо-
мічно вигідно.

Ст. 17 Учасники і їхні завдання
(1) Громади, сільські райони і округи можуть

об’єднуватися у цільові (добровільні) об’єднан-
ня і делегувати такому об’єднанню окремі або
всі завдання певного цільового призначення».

Ініціювати процес співробітництва можуть як
самі громади/муніципалітети, так і держава в
особі визначених органів, як правило це пред-
ставники держави — префект, комісар, воєвода,
глава адміністрації.

Таким чином, у європейських країнах здійс-
нюється узгодження інтересів органів влади гро-
мад великого/центрального міста агломерації з
містами-супутниками та сільськими територіями
навколо такого міста.

Українські реалії

Навколо Києва (та й інших великих міст) при-
роднім чином формується зона впливу, розміри
якої залежать від особливостей місцевої еконо-
міки та транспортного сполучення.

Міста-супутники в такій зоні впливу отримують
свою власну спеціалізацію — «цех», «спальня»,
«парк»…

Домінуюче міста та міста-супутники впливають
один на одного. Тому ця зона має бути зоною
добросусідства.

Які принципи діяльності органів міс-
цевого самоврядування мають бути у
зоні добросусідства?

nУзгодження інтересів через індивідуальні
домовленості між центральним містом та сусі-
дами.

n Узгодження інтересів в режимі міжмуніци-
пального співробітництва за окремими сек-
торами (наприклад — транспорт, водовідве-
дення, планування території).

nСтворення спільного координуючого органу —
«рада великого Києва».

Можливе також утворення Об'єднання тери-
торіальних громад у форматі — метрополії чи
агломерації, якщо це визначити законодав-
ством.
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Рисунок 8. Київ та околиці (15 км зона навколо міста)

Що робити зараз?

Без ініціювання прямих контактів між містами і
їх громадами-супутниками та створення мереж
співробітництва не обійтись, тому міські ради
великих міст мають ініціювати такі контакти та
вийти на договори співробітництва територіаль-
них громад відповідно до чинного Закону «Про
співробітництво територіальних громад».

Якщо такі контакти відбудуться, але домовле-
ностей досягнути дійсно буде не можливо, в
законодавстві можна передбачити додаткові
обов'язкові норми щодо співробітництва в «зо-
нах добросусідства».

Заборона на створення добровільно об'єдна-
них громад у зоні впливу великих міст не вирішує
їх проблеми. Навпаки, великим містам домовля-
тись буде простіше із великими громадами, ніж з
малими.

Що ж стосується ухвалення спеціального зако-
ну «про агломерації», то перед цим варто дати
відповіді на такі питання:

1. Чи має бути обов'язковим запровадження
співробітництва навколо великих міст?

2. Чи потрібно вводити поняття «агломерація» і
наділяти його змістом однієї з обов‘язкових форм
співробітництва?

3. Чи має бути «агломерація» юридичною особою?
4. Чи має мати рада агломерації власний

виконавчий орган?
5. Яким чином має фінансуватись діяльність

агломерації?
6. Чи потрібно створювати агломерації без

явного центру?

Замість епілогу

Загалом проблема розвитку великих міст та
прилеглих до них територій є важливою і актуаль-
ною для України. Європейський досвід її вирішен-
ня є досить багатий та різноманітний. Проблем у
розробці правових норм для створення законо-
давчої основи співпраці територіальних громад
великого міста та сусідів немає. Проте ключовим
тут виступає одне питання, наскільки процес спів-
робітництва навколо великих міст може бути
винятково добровільним і наскільки договороз-
датними є сьогодні наші громади, щоб спільно
вирішувати свої проблеми? Практика двох років
добровільного утворення ОТГ показує, що навко-
ло великих та середніх міст таких об‘єднань не
відбулось і домовленостей не досягнуто.

А. Ткачук, 26 грудня 2016 року



13

Ось і завершився перший рік бюджетної само-
стійності об’єднаних територіальних громад. І
якщо говорити про детальний аналіз всього бюд-
жетного процесу ще трохи зарано, то на часі
нагадати про перші кроки та рішення, які змуше-
ні були приймати новостворені ОТГ. Тим більш,
що з 1 січня 2017 року до цього процесу долу-
чилися нові громади, вибори у яких відбулися
прямо під завершення року, як говорять «під яли-
ночку». Отже, часу на довгі роздуми та звикання
до нового статусу та нових повноважень і про-
блем, прямо скажемо, у них вже немає. Кален-
дар не чекає та життя вирує.

Тому доречно згадати, з чим стикнулись ново-
обрані місцеві органи на початку року.

І так, вибори пройшли, рік завершився та з 
1 січня почався новий бюджетний рік. Біль-
шість новостворених ОТГ ще до виборів «прики-
дали» обсяги своїх бюджетів та приблизну струк-
туру видаткової частини. Тепер ці всі узгоджені
рішення необхідно оперативно, а головне консо-
лідовано, прийняти.

І тут перше, про що треба пам’ятати:

n Автономність місцевого самоврядування.
Українське законодавство не встановлює
особливих вимог щодо форми та змісту
окремих актів, які ухвалюються органами
місцевого самоврядування. Проте в умо-
вах, коли до місцевих органів влади оби-
раються нові люди, коли змінюються заса-
ди діяльності місцевого самоврядування,
важливим елементом швидкого опануван-
ня ситуації у своїх територіальних грома-
дах стає вчасне ухвалення пакету місцевих
актів та формування виконавчих органів 1.
І тут у багатьох виникає бажання спрости-
ти цей шлях та просто скопіювати структу-

ру управління подібного органу місцевого
самоврядування (наприклад, як у міста
обласного значення із такою ж кількістю
населення, або ОТГ, яка вже попрацювала
у 2016 році), забуваючи про свою унікаль-
ність.

n Унікальність кожної ОТГ. З першого
погляду це твердження ніби суперечить
самому принципу бюджетної децентралі-
зації, яка покликана наділити однаковими
повноваженнями та ресурсами однакові
адміністративно-територіальні одиниці.
Разом з тим, з проведенням етапу добро-
вільного об’єднання та творенням нових
адміністративно-територіальних одиниць,
кожна така громада опиняється в різних
умовах по відношенню до своїх сусідів та
свого місця в районі. А відтак має прийма-
ти свої унікальні рішення щодо взаємовід-
носин з ними. У першу чергу такі рішення
стосуються надання соціальної допомоги,
забезпечення загальною освітою та на-
дання первинної медичної допомоги. Отже,
одного універсального зразка вирішення
таких питань не існує. Однак існують при-
нципи місцевого самоврядування, практи-
ка таких взаємовідносин та багатоваріан-
тність прийняття рішення (про це трохи
далі).

n Самостійність у прийнятті рішень щодо
створення свого апарату управління. Отже,
не слід чекати вказівок ні з району, ні з
області. Відповідно до норм Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»  
(п. 3 ч. 1 ст. 26) місцеві ради утворюють
виконавчий комітет ради, визначають його
чисельність та персональний склад. Ця

Що рік прийдешній нам готує або як почати
працювати новим ОТГ

1 Інститутом громадянського суспільства підготовлено низку методичних матеріалів, практичних рекомен-
дацій та зразків/шаблонів проектів місцевих актів. Посібник знаходиться на сайті Інституту
http://www.csi.org.ua/zrazkyshablony-proektiv-mistsevyh-akt/
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норма була підтверджена Рішенням Консти-
туційного Суду України від 22.05.2008
№10 — рп/2008, яким було визначено не
конституційними зміни до Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні»
(при прийнятті Закону України «Про Дер-
жавний бюджет України на 2008 рік»), що
стосуються затвердження структури вико-
навчих органів ради, загальної чисельності
апарату ради та її виконавчих органів «від-
повідно до типових штатів, затверджених
Кабінетом Міністрів України».

Не для всіх об’єднаних громад є необхід-
ність створювати окремі управління освіти
або культури із наданням їм статусу юридич-
ної особи. В інших випадках може виникати
потреба у створенні потужного земельного
або юридичного управління, може виникнути
потреба в утворенні окремих підрозділів пев-
них служб у віддалених від центру населених
пунктах тощо.

Що стосується кадрового укомплектування
новоутворених відділів та управлінь, теж не слід
поспішати відразу наповнювати весь штат.
Підхід має бути виваженим та творчим. Слід
утриматись від спокуси зразу заповнити штатні
посади,  необхідно розуміти, що у такій справі
важливо раціонально використати інтелектуаль-
ний потенціал мешканців громади. 

Дуже важливим фактом, який необхідно вра-
ховувати при побудові своєї структури управ-
ління для ОТГ, є картинка району після утворен-
ня громад.

На сьогоднішній день внаслідок об’єднання
територіальних громад райони із сформовани-
ми ОТГ можна віднести до наступних типів:

1. Одна громада повністю покриває район:
район-громада.

2. Декілька громад повністю покривають
район: район-громади.

3. Одна громада майже покриває район,
залишається декілька невеликих сільрад, які не
можуть бути окремими ОТГ.

4. Декілька громад майже покривають район,
залишається декілька невеликих сільрад, які не
можуть бути окремими ОТГ.

5. У районі створено одну ОТГ з центром у цен-
трі району, що є меншою, ніж половина району.

6. У районі створено одну чи декілька ОТГ з
центрами в селах, що є в сумі меншими, ніж поло-
вина району.

7. ОТГ є малою за площею та меншою за
встановлені методикою показники по населен-
ню (менше 3 тисяч жителів).

У даному контексті варто згадати, що відповідно
до Конституції України район представляє спільні
інтереси територіальних громад. Керуючись цим
принципом:

Тип 1 передбачає відсутність будь-яких спіль-
них інтересів. Районна рада не має повнова-
жень, закріплених та власних доходів.

Тип 2 передбачає, що спільні інтереси громад
можуть бути в галузях, які не є базовими для
громади. Районна рада не має закріплених та
власних доходів для виконання повноважень та
утримання апарату. Одна з ОТГ може взяти на
себе фінансування спільних для всіх інших ОТГ
бюджетних установ.

Тип 3 передбачає, що спільні інтереси у районі
залишаються. Район фінансує бюджетну інфрас-
труктуру територіальних громад, які не об’єднались
попри дуже обмежені ресурси. ОТГ може взяти на
себе утримання бюджетних установ на території
територіальних громад, які не об’єднались. При
цьому ОТГ передаються закріплені частки ПДФО.

Тип 4 передбачає, що спільні інтереси можуть
відігравати суттєву роль. Однак в районі недос-
татньо коштів на утримання і районної ради, і
бюджетних установ. Район фінансує бюджетну
інфраструктуру територіальних громад, які не
об’єднались, та спільну бюджету інфраструктуру. 

Тип 5 передбачає існування спільних інтересів
територіальних громад. Районна рада має обме-
жені ресурси, однак фінансує бюджетну інфрас-
труктуру.

Тип 6 передбачає, що більша частина бюджет-
ної інфраструктури залишається в управлінні райо-
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Варіанти міжбюджетних відносин в межах окремих типів районів

Тип району Соціальний захист Освіта Охорона здоров’я

1 2 3 4

І
Одна громада повністю
покриває район: район-

громада

Територіальний центр пере-
дається ОТГ.

Усі заклади, в тому числі
методичний кабінет, пере-
ходять до ОТГ.

Всі заклади переходять до
ОТГ.

ІІ
Декілька громад повністю

покривають район

Територіальний центр пе-
редається ОТГ, де знахо-
диться його матеріальна
база. У рамках співробіт-
ництва обслуговує жителів
всіх ОТГ. Розмір трансфер-
тів пропорційний кількості
населення ОТГ.

Усі заклади переходять до
ОТГ.

Щодо методичного кабі-
нету :

Варіант 1 — у кожної ОТГ
свій;

Варіант 2 — методичний
кабінет в одній ОТГ фун-
кціонує в рамках співро-
бітництва ОТГ.

Заклади першого рівня
фінансуються з бюджетів
кожного ОТГ.

Заклади другого рівня

Варіант 1— при збере-
женні райради — фінан-
суються з районного бюдже-
ту. ОТГ передає трансферт
на їх утримання.

Варіант 2 — у випадку
ліквідації райради пере-
даються до однієї з ОТГ.

Інші ОТГ передають транс-
ферт, пропорційний кіль-
кості населення.

ІІІ
Одна громада майже

покриває район,
залишається декілька

невеликих сільрад, які не
можуть бути окремими

ОТГ

При збереженні райради:

Варіант 1 — терцентр
може фінансуватись з рай-
онного бюджету за рахунок
власних коштів та транс-
ферту з ОТГ. Розмір транс-
ферту пропорційний кіль-
кості населення в ОТГ до
загальної кількості жителів
району, помноженому на
обсяг видатків на утримання
закладу.

При збереженні райради:
методкабінет залишається в
районі, ОТГ передає транс-
ферт на утримання.  Бюд-
жетні установи на території
не-об’єднаних рад фінан-
суються з району.

У випадку ліквідації  райра-
ди методичний кабінет в
ОТГ. Бюджетні установи на
території необ’єднаних рад
фінансуються з бюджету
ОТГ (за рахунок дорахова-
ної освітньої субвенції).

Варіант 1— при збере-
женні райради:

— заклади 1 рівня фінан-
суються з бюджету ОТГ
(заклади в радах, що не
об’єднались — з району);

— заклади 2 рівня фінан-
сується з районного бюд-
жету. ОТГ передає райо-
ну трансферт.

ну. Районний бюджет спроможний її фінансувати,
ОТГ зможе утримувати лише базову бюджетну
інфраструктуру (освіту та первинну медицину).

Тип 7 передбачає, що можливості для такої
ОТГ фінансувати навіть первинну базову

інфраструктуру є досить обмежені. Фактично
така ОТГ є неспроможною.

Отже, у кожному окремому випадку будуть
відрізнятись і міжбюджетні  відносини для різних
бюджетних галузей.
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Тип району Соціальний захист Освіта Охорона здоров’я

1 2 3 4

Варіант 2 — терцентр
передається ОТГ та обслу-
говує жителів неприєдна-
них сільрад за рахунок
трансферту з райради.

У випадку ліквідації
райради терцентр пере-
дається ОТГ.

Варіант 2 — при лікві-
дації райради:

Усі заклади 1 та 2 рівня
фінансуються з бюджету
ОТГ  (дорахування медич-
ної субвенції).

ІV
Декілька громад майже

покривають район,
залишається декілька

невеликих сільрад, які не
можуть бути окремими

ОТГ

При збереженні райради:

Варіант 1 — терцентр
може фінансуватись з рай-
онного бюджету за раху-
нок власних коштів та
трансферту з ОТГ. Розмір
трансферту пропорційний
кількості населення в ОТГ
до загальної кількості жите-
лів району, помноженому
на обсяг видатків на утри-
мання закладу.

Варіант 2 — терцентр
передається ОТГ, де зна-
ходиться його матеріальна
база. У рамках співробіт-
ництва обслуговує жителів
всіх ОТГ та неприєднаних
сільрад.

У випадку ліквідації
райради терцентр пере-
дається ОТГ, де знаходить-
ся його матеріальна база.
У рамках співробітництва
обслуговує жителів всіх.

При ліквідації райради.

Методичний кабінет:

Варіант 1 — у кожної
ОТГ свій.

Варіант 2 — один спіль-
ний на всіх в рамках спів-
робітництва.

Бюджетні установи необ’єд-
наних рад з бюджету сусід-
ньої ОТГ (за рахунок дора-
хованої освітньої субвенції).

При збережені райра-
ди — метод кабінет в рай-
раді.

Бюджетні установи необ’єд-
наних рад в районі.

Варіант 1— при збере-
жені райради:

Заклади 1 рівня фінан-
суються з бюджетів ОТГ.

Заклади 2 рівня фінан-
суються з районного бюд-
жету. ОТГ передають транс-
ферти. 

Варіант 2 — при лікві-
дації райради:

Всі заклади 1 та 2 рівня
фінансуються з бюджету
ОТГ  (дорахування медич-
ної субвенції.

V
В районі створено одну
ОТГ з центром у центрі
району, що є менша ніж

половина району

Варіант 1 — терцентр
передається ОТГ.

Район передає трансферт
до ОТГ, розмір якого про-
порційний кількості насе-
лення.

Варіант 2 — терцентр за-
лишається на рівні району.

ОТГ передає трансферт
райраді.

Варіант 1 — ОТГ створює
свій методкабінет, в районі
залишається свій методка-
бінет.

Варіант 2 — Методичне
обслуговування ОТГ здійс-
нює методкабінет району.
ОТГ передає трансферт.

Заклади 1 рівня фінан-
суються з бюджету ОТГ.

Заклади 2 рівня фінан-
суються з районного бюд-
жету. ОТГ передає транс-
ферт.
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Тип району Соціальний захист Освіта Охорона здоров’я

1 2 3 4

VI
У районі створено одну чи
декілька ОТГ з центрами в

селах, що є в сумі
меншими, ніж половина

району

Терцентр залишається на
рівні району.

ОТГ передають трансферти,
розмір яких пропорційний
кількості населення в ОТГ.

Варіант 1. Кожна ОТГ
створює свій методкабінет,
в районі залишається свій
методкабінет.

Варіант 2. Методичне
обслуговування ОТГ здійс-
нює методкабінет району.
ОТГ передають трансферт.

Варіант 3. ОТГ в рамках
співробітництва створю-
ють спільний методкабінет.

У районі залишається свій.

Варіант 1. Кожна ОТГ
створює свій методкабінет,
у районі залишається свій
методкабінет.

Варіант 2. Методичне
обслуговування ОТГ здійс-
нює методкабінет району.
ОТГ передають трансферт.

Варіант 3. ОТГ в рамках
співробітництва створю-
ють спільний методкабінет. 

У районі залишається свій.

VII
ОТГ є малою за площею

та меншою за встановлені
методикою показники по

населенню (менше 3 тисяч
жителів)

Терцентр залишається на
рівні району.

ОТГ передають трансфер-
ти, розмір яких пропорцій-
ний кількості населення в
ОТГ.

Методичне обслуговуван-
ня ОТГ здійснює методка-
бінет району. ОТГ переда-
ють трансферти.

Бюджетні установи можуть
фінансуватись з районного
бюджету. Трансферт з ОТГ
на фінансування середньої
освіти передається в розмі-
рі освітньої субвенції з ДБ.

Усі заклади фінансуються
з районного бюджету. ОТГ
передає медичну субвен-
цію району.

Для забезпечення такої різноманітності  взає-
мовідносин органів місцевого самоврядування
чинним законодавством передбачено:

nПорядок перерахування міжбюджетних
трансфертів затверджено постановою
Кабінету Міністрів України від 23.01.2015
року «Про внесення змін до Порядку пере-
рахування міжбюджетних трансфертів».
Вищезазначеною постановою унормовано
наступне:
«11. Субвенції з одного місцевого бюджету
іншому перераховуються органами Казна-
чейства в обсягах, установлених рішеннями
відповідних рад про бюджет, із:
— загального фонду такого бюджету в

межах річних бюджетних призначень
згідно з розписом бюджету, з якого нада-

ються субвенції, на рахунки загального
фонду бюджету, якому вони надаються,
відкриті в органах Казначейства;

— спеціального фонду такого бюджету в
межах річних бюджетних призначень та
відповідних надходжень згідно з розписом
бюджету, з якого надаються субвенції, на
рахунки спеціального фонду бюджету,
якому вони надаються, відкриті в органах
Казначейства.

12. Одержані суми субвенцій з одного міс-
цевого бюджету іншому перераховуються
протягом двох операційних днів після
подання платіжних документів на рахунки
головних розпорядників бюджетних кош-
тів, відкриті в органах Казначейства.
13. Обсяг субвенцій з одного місцевого бюд-
жету іншому, не використаний на кінець бюд-
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жетного періоду, перераховується в останній
робочий день такого періоду органами
Казначейства до бюджету, з якого вони нада-
ні, якщо інше не передбачено рішенням про
місцевий бюджет, з якого вони надаються».

n Порядок та умови надання медичної суб-
венції з державного бюджету місцевим бюд-
жетам затверджені постановою Кабінету
Міністрів України від 23.01.2015 року 
№ 11 «Деякі питання надання медичної
субвенції з державного бюджету місцевим

бюджетам». Цим Порядком затверджено,
що «місцеві ради мають право передавати
кошти субвенції у вигляді міжбюджетного
трансферту іншим бюджетам для надання
медичних послуг за місцем обслуговування
населення».

nУмови надання субвенцій визначаються від-
повідним договором сторін, якщо інше не
встановлено Бюджетним кодексом України.

Ніна Наталенко, грудень 2016 року 

Конституція України закріпила положення,
відповідно до якого територіальні громади сіл,
селищ і міст можуть об’єднувати на договірних
засадах об’єкти комунальної власності, а
також кошти бюджетів для виконання спільних
проектів або для спільного фінансування (утри-
мання) комунальних підприємств, організацій і
установ, створювати для цього відповідні орга-
ни і служби (ч. 3 ст. 142).

З набуттям чинності Законом України «Про
співробітництво територіальних громад» 2 від
17.06.2014 року № 1508-VII в умовах над-зви-
чайної подрібненості територіальних громад
нормативно визначені інструменти об’єднання
їх ресурсів для ефективного вирішення питань
місцевого значення чи економії бюджету через
створення спільних органів чи служб є досить
актуальними та перспективними.

Вищевказаний закон, маючи об’єктивне
підґрунтя та будучи викликаним реальними
потребами життєдіяльності територіальних
громад, містить необхідні норми для того, щоб
у найближчій перспективі існуючі в Україні

територіальні громади могли обрати для себе
найбільш потрібну форму співробітництва та
почати її реальне втілення.

Практичне втілення приписів Закону України
«Про співробітництво територіальних громад»
сприяє вирішенню низки наявних проблем в
регіонах, наприклад, дозволяє спільне утриман-
ня полігонів твердих побутових відходів, ство-
рення спільних юридичних служб чи з питань
благоустрою для сільських територіальних гро-
мад тощо.

Трохи історії. За період дії Закону України
«Про співробітництво територіальних громад»
до набуття чинності Законом України «Про
добровільне об’єднання територіальних гро-
мад» 3, який дав старт територіальних громад,
було укладено лише три договори про співро-
бітництво територіальних громад. Як видно, за
трохи більше ніж шість місяців лише три пер-
шопрохідця. Решта договорів про співробітниц-
тво 4 укладалась суб’єктами співробітництва у
той час, коли певна частина територіальних
громад були задіяні в процедурі добровільного

Співробітництво територіальних громад: сучасний
стан та перспективи розвитку

2 Набув чинності 25 липня 2014 року.
3 Набув чинності 05 березня 2015 року.
4 Станом на 20 грудня 2016 року в Реєстр договорів про співробітництво територіальних громад внесено

68 договорів. Див.: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2016/03/reestr-16.12.2016.pdf
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об’єднання. Це засвідчує той факт, що твер-
дження деяких експертів про те, що процес
об’єднання територіальних громад загальму-
вав організацію співробітництва, не відповідає
дійсності. Щодо статистики, то співробітництво
організовувалося лише в 13 областях України,
а найбільше було укладено договорів про спів-
робітництво територіальних громад у Полтавсь-
кій області (27), Івано-Франківській (12) та
Волинській (8) областях.

Без сумніву, практичне застосування Закону
України «Про співробітництво територіальних
громад» дозволяє врегульовувати відносини
правового, економічного, соціального та орга-
нізаційного характеру щодо співробітництва
територіальних громад. Це надає змогу запро-
ваджувати в Україні реальне співробітництво
між громадами для більш ефективного вико-
нання органами місцевого самоврядування
власних повноважень, надання якісних та
ощадливих послуг жителям, реальному розвит-
ку територіальних громад, а також сприятиме
зростанню якості життя в громадах. Для цього
сьогодні є необхідний обсяг документів 5 юри-
дичного, методичного та практичного змісту, у
розробці яких свого часу брали участь фахівці
Інституту громадянського суспільства.

Щодо перспектив затребуваності визначе-
них законодавством форм співробітництва у
найближчій перспективі, то вони не втратять
своєї актуальності навіть за умов, коли усі
територіальні громади добровільно об’єдна-
ються. Це означає, що закон дозволяє органі-
зовувати співробітництво усім громадам,
незалежно від того, чи є вони об’єднаними чи
ні. Наприклад, співробітництво може бути
організовано між об’єднаними територіальни-
ми громадами і тими, які ще не об’єдналися.
Першим прикладом співробітництва із таким
суб’єктним складом слід вважати організова-
не співробітництво між Глухівською міською
територіальною громадою та Березівською
сільською об’єднаною територіальною грома-

дою. Відповідно до укладеного 13.10.2016
року договору про співробітництво з метою
забезпечення ефективного використання
ресурсів територіальних громад на основі
спільного використання наявного у одного із
суб’єктів співробітництва об’єктів комунальної
інфраструктури, сторони домовилися спільно
фінансувати інфраструктурний об’єкт — удос-
коналений полігон по складуванню твердих
побутових відходів у м. Глухові Сумської облас-
ті для захоронення на цьому полігоні твердих
побутових відходів, що збиратимуться та виво-
зитимуться з території Березівської громади.

Поруч з цим, життя не стоїть не місці і через
це періодично виникає потреба у внесенні
необхідних змін до законодавства. Не є винят-
ком у цьому відношенні й питання співробіт-
ництва. Експерти Інституту громадянського
суспільства запропонували зміни до чинного
законодавства, зокрема, до Закону України
«Про співробітництво територіальних гро-
мад», що стосуються організації співробітниц-
тва громад великих міст з навколишніми тери-
торіальними громадами. Така необхідність
пояснюється тим, що передбачені законом
форми співробітництва не можуть бути вико-
ристані для затвердження спільної містобудів-
ної документації щодо розвитку окремих
територій громад в межах агломерацій, мар-
шрутів руху громадського транспорту всере-
дині агломерації тощо.

Олександр Врублевський

5 Див.: http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/rozvytok-mistsevoho-samovryadu-
vannya/spivrobitnytstvo/
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«Вісник» видано за підтримки 
Програмної ініціативи «Демократична практика» 
Міжнародного фонду «Відродження». 
Позиція Міжнародного фонду «Відродження» 
може не співпадати з думкою автора.

наклад 1500 прим

Видання здійснено за
фінансової підтримки 

Уряду Королівства
Швеції 

в рамках шведсько-
українського проекту

«Підтримка
децентралізації в

Україні»

Видано в рамках реалізації проекту
«Підтримка реформи місцевого
самоврядування в Україні», що
впроваджується за підтримки

Європейського Союзу

Друковані видання 
Інституту громадянського суспільства 

за 2016 рік

Розроблено за сприяння Програми Ради Європи «Децентралізація і територіальна
консолідація в Україні» в рамках впровадження проекту «Підтримка розвитку

об’єднаних територіальних громад у Хмельницькій області»
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