
АНАТОЛІЙ ТКАЧУК

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ДЛЯ ВСІХ:
від загальної інформації 

до конкретних порад

Ки їв
ІКЦ «Легальний статус»

2016



УДК 352.071.6(477)
ББК 67.9(4Укр)401

Т48

«Ця публікація видана в рамках реалізації проекту 
«Підтримка реформи місцевого самоврядування в Україні», 
що впроваджується за підтримки Європейського Союзу.
Зміст цієї публікації відображає точку зору авторів і не відображає
офіційнійну позицію Європейського Союзу».

Ця інформація та розробêи є вільними для êопіювання, перевидання та
поширення по всій території Уêраїни всіма способами, яêщо вони здійснюються
безоплатно для êінцевоãо споживача та яêщо при таêих êопіюванні,
перевиданні та поширенні є обов'язêове посилання на автора і сóб'єêта
майновоãо права на цю інформацію та розробêи.

Т48 Ткачук А. Ф.
Децентралізація для всіх: від загальної інформації до конкретних
порад / Анатолій Ткачук. – К. : ІКЦ «Легальний статус», 2016. –  52 с.

ISBN 978-966-8312-79-3

Це видання підготовлено на основі аналізу реальної практики впровадження
в Україні реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади
у 2014-15 роках відповідно до Концепції №333-р від 01.04.2014 року і містить різну
інформацію щодо ідеології та змісту реформи, особливостей її проведення на пер-
шому етапі, виклики, які постали перед реформою, тощо.

Окремо тут приведено й практичні поради щодо підходів до формування
спроможних громад, використання нових бюджетних можливостей місцевого
самоврядування, важливості планування місцевого розвитку та залучення грома-
дян до управління місцевими справами.

Розраховано на широке коло осіб, які так чи інакше залучені до роботи в
органах місцевого самоврядування, активістів територіальних громад, журналіс-
тів, студентів та молоді.

УДК 352.071.6(477)
ББК 67.9(4Укр)401

© ІКЦ «Легальний статус», 2016
ISBN 978-966-8312-79-3 © Ін сти тут гро ма дян сько го сус піль ства, 2016



ЗМІСТ

1. ЗАМІСТЬ ВСТУПУ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

2. ВІД ПОТРЕБИ РЕФОРМИ ДО КОНЦЕПЦІЇ 
ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

3. ПЕРШИЙ ЕТАП РЕФОРМИ – 
«ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ‘ЄДНАННЯ ГРОМАД»

Про особливості планóвання створення спроможних ОТГ  . . . .10

Що таêе спроможна ãромада?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Яêі вимоãи до адміністративноãо центрó ãромади?  . . . . . . . . .11

Що слід пам‘ятати при формóванні Перспеêтивноãо планó 

óтворення ОТГ чи підãотовці змін до раніше затверджених Планів? . .11

Реêомендації щодо сêладання Паспортó місцевої ради  . . . . . . .15

4. БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 2015 РОКУ  . . . . . . . . .17

Що означає відхід від вирівнювання місцевих бюджетів за 

видатêами і перехід на вирівнювання за доходами?  . . . . . . . . .20

5. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ОБ‘ЄДНАНІЙ 
ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

6. ВИКЛИКИ ТА СПРОТИВ РЕФОРМІ: ЗНАТИ АБИ 
РОЗУМІТИ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28

7. ВІД ОБ‘ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ДО 
ТВОРЕННЯ НОВОЇ МІСЦЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Трішêи теорії  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33

Яê формóється лоêальна ідентичність?  . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

ЗАМІСТЬ ПІДСУМКУ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38

ДОДАТОК 1

Пам’ятêа для розрахóнêó бюджетó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39

Приêлад розрахóнêó ãоризонтальноãо вирівнювання для ãромади N:  . .45

Видатêи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46



1. ЗАМІСТЬ ВСТУПУ

Якщо подивитись виступи українських політиків за останні два роки,
прочитати публікації на теми реформ, то можна зробити два суперечливі
висновки:

• перший – в Україні високими темпами реалізується принаймні одна
системна реформа, яку називають «реформою децентралізації»;

• другий – все, що говориться про децентралізацію, насправді лише
говорильня, а в державі нічого не відбувається.
Насправді, ситуація з децентралізацією влади в Україні є досить бага-

томанітною. Тут є і значні успіхи, і значні проблеми. Попри те, загалом
процес децентралізації влади таки відбувається. У цій публікації ми спро-
буємо проаналізувати ситуацію і зробити певні висновки, які були б
корисними для тих, хто безпосередньо знаходиться всередині процесу
децентралізації влади – міським, селищним та сільським головам, депута-
там місцевих рад, громадським активістам та журналістам.

Коротка історія
Якщо згадати новітню історію України, то процес децентралізації

влади у нас відбувається принаймні вже 25 років, і на різних етапах ми
мали більшу чи меншу децентралізацію влади, чи навпаки, посилення
централізації влади та обмеження повноважень місцевого самовряду-
вання.

Ми вже давно забули, що до грудня 1990 року в Україні взагалі не
було поняття «місцевого самоврядування», а місцеві ради були «органами
державної влади», які підпорядковувались, як по вертикалі – радам вищо-
го рівня, так і по горизонталі – виконували рішення відповідних «комів»:
міськкомів, райкомів, обкомів Комуністичної Партії УРСР.

З точки зору історії та європейського досвіду (де реально кожні 20-30
років відбуваються системні реформи управління), ми якраз підійшли до
необхідності такої комплексної реформи усієї системи управління на
регіональному та місцевому рівнях з переглядом адміністративно-терито-
ріального устрою держави. 

За ці 25 років, відколи Україна ввела в обіг поняття «місцевого
самоврядування», в нас було ухвалено низку законів, деякі з яких були
досить прогресивними у свій час, проте їх застосування було не най-
кращим.

От наприклад, у нас є Закон «Про асоціації місцевого самоврядуван-
ня». Це дійсно українське досягнення. Адже на законодавчому рівні в
більшості країн світу немає спеціального закону про асоціації місцевого
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самоврядування, не визначено регулювання відносин Уряду України із
такими асоціаціями та не закріплено на законодавчому рівні їх права на
діалог із виконавчою владою. Правда, навіть за відсутності подібного
закону, в європейських країнах практика консультацій між Урядом
України та місцевим самоврядування є традиційною. У нас же ж, в залеж-
ності від особи Прем‘єра, наш закон застосовується по-різному. При
Тимошенко Ю.В. це була одна практика дуже активна участь асоціацій у
процесі вироблення політики, при Азарові М.Я. – закон практично не
застосовувався. Зараз діалог між асоціаціями та Урядом України знову
вибудовується, але не так, як передбачено законом.

Яскравим прикладом стало ухвалення Державного бюджету України
на 2016 рік. Незважаючи на прямі норми закону про асоціації місцевого
самоврядування, Урядом України не було проведено консультацій з асо-
ціаціями, що породило напруженість при прийнятті бюджету. Проте, зва-
жаючи на позицію асоціацій та досить сильну підтримку процесу децен-
тралізації влади у різних сферах українського суспільства, в бюджеті 2016
року більшість позицій щодо децентралізації повноважень та відповідно
податків та субвенцій місцевим бюджетам було збережено.

Повертаючись до історії становлення місцевого самоврядування та
децентралізації влади в Україні, варто зауважити, що створення виконав-
чих органів районних та обласних рад не є самоціллю реформи, як це
часто заявляють окремі політикита противники присутності державної
влади на рівні районів та регіонів.

В Україні на різних періодах розвитку існували і виконкоми рад, і
представники Президента, і державні адміністрації:

• 1990-1992 – виконкоми районних та обласних рад;
• 1992-1994 – представники Президента на рівні районів та областей;
• 1994-1995 – районні/обласні виконкоми з обраними на прямих вибо-

рах головами відповідних рад;
• 1995 – 1996 – районні та обласні державні адміністрації з обраними

на прямих виборах головами цих адміністрацій;
• 1996 – до сьогодні виконавчу владу в районах та областях здійснюють

відповідні голови місцевих державних адміністрацій, які признача-
ються на посаду і звільняються з посад Президентом України за
поданням Кабінету Міністрів України.
Попри це, місцеве самоврядування протягом цих різних етапів так і

не набуло свого вагомого значення в усіх територіальних громадах. Тому
проблема повноважень та авторитету місцевого самоврядування полягає
не в наявності чи відсутності виконкомів на районному та обласному рів-
нях, а в його спроможності на базовому рівні.
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2. ВІД ПОТРЕБИ РЕФОРМИ ДО КОНЦЕПЦІЇ 

ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ

В реформу місцевого самоврядування та територіальної організації
влади Україна реально увійшла в квітні 2014 року. Ця реформа була
викликана не просто бажанням якомога швидше зруйнувати надмірно
централізовану систему влади, яка насправді виявилась загалом і не надто
монолітною, незважаючи на її позірну стійкість та вертикальну підпоряд-
кованість.

Реформа була викликана все більшим відставанням України у своєму
розвитку від наших західних сусідів, а відтак, наростанням кризових явищ
в економіці, демографії й соціальному розвитку.

В Україні до 2014 року, в основному сформувались конституційні
засади місцевого самоврядування, ратифікована Європейська хартія міс-
цевого самоврядування, прийнято низку базових нормативно-правових
актів, які створюють правові та фінансові основи його діяльності.

Проте, від часу ухвалення Конституції України та базових для місце-
вого самоврядування нормативно-правових актів, розвиток місцевого
самоврядування фактично зупинився на рівні територіальних громад –
міст обласного значення, оскільки переважна більшість територіальних
громад через їх надмірну подрібненість та надзвичайно слабку фінансову
базу виявилась неспроможною до виконання усіх повноважень місцевого
самоврядування.

Система адміністративно-територіального устрою України, яка зали-
шилась у спадок ще з часів СРСР, стримувала можливості для децентралі-
зації влади, створювала проблеми із розподілом фінансових ресурсів між
різними рівнями адміністративно-територіального устрою і загалом є
досить складною та заплутаною.

Як видно із Мал.1, адміністративно-територіальний устрій України –
це досить складний для уніфікації і такий, що створює дублювання ком-
петенції в межах однієї одиниці управління. Особливо це видно на при-
кладі Донецької та Луганської областей, де сільські райони входять до
складу міськрад, не мають районної ради та райдержадміністрації, а юри-
дично компетенція кожної сільради в межах цих районів є такою ж, як
компетенція міськради, до складу якої вони входять.

У принципі, адміністративно-територіальний устрій – це проблема
держави, але за цим стоять проблеми людей, що створюються такою
подрібненістю та фрагментованістю АТУ. Людина отримує додаткові
проблеми у спілкуванні з владою. Адже держава уже не в змозі утримувати
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за бюджетний кошт територіальні органи центральних органів виконавчої
влади у всіх районах, не кажучи про громади. Це призводить до того, що
простій людині навіть складно зрозуміти, куди їй звертатися із своїми
проблемами.

Малюнок 1. Схема адміністративно-територіального устрою України
станом на 01.04.2014 року

Тільки цифри
1. Суб’єкти АТУ(2014)
30 475 об’єктів адміністративно-територіального устрою:
Автономна Республіка Крим, 24 області, міста Київ та Севастополь;
490 районів та 178 міст обласного значення;
10 278 сільрад;
28 498 сіл;
12 135 представницьких органів місцевого самоврядування.

2. Диспропорції між адміністративно-територіальними одиниця-
ми в межах області (2014 р.)

Сільради:
Нерубайська – 10 980 осіб, Юрківська – 151 особа, диспропорція – 

у 73 рази.
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Міста обласноãо значення:
Львів – 760 000 осіб, Моршин – 6225 осіб, диспропорція – у 122 рази.
Райони:
Києво-Святошинський – 152 200 осіб, Поліський – 6250, диспро-

порція – у 24 рази.
Міжнародний досвід показує, що неможливо здійснити перерозподіл

повноважень та ресурсів між органами виконавчої влади та органами міс-
цевого самоврядування на користь останніх без їх посилення (укрупнен-
ня) чисельно та територіально. Саме тому перед місцевим самоврядуван-
ням в останні роки постали виклики, що потребують ефективного та
швидкого реагування:

- економічна неспроможність переважної більшості територіальних
громад, органів місцевого самоврядування щодо здійснення влас-
них і делегованих повноважень;

- недостатність ресурсів у бюджетах розвитку територіальних громад
для інвестицій в інфраструктуру;

- криза комунальної інфраструктури, загрозлива зношеність теплових,
водноканалізаційних, водопостачальних мереж та житлового фонду;

- відсутність чіткого розподілу повноважень між органами та посадо-
вими особами місцевого самоврядування різних рівнів;

- відчуженість органів місцевого самоврядування від населення та їх
корпоратизація, закритість і непрозорість діяльності, неефективне
використання комунальної власності, земельних ресурсів, коруп-
ція, патерналізм у відносинах з населенням;

- криза кадрової політики, системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації посадових осіб, службовців органів місце-
вого самоврядування і депутатів місцевих рад;

- відсутність розвитку незалежного суспільного сектору соціальних
ініціатив і соціальної економіки з виробництва соціальних, культур-
них, побутових, інформаційних та інших послуг для населення;
невикористання ресурсного потенціалу цього сектору у місцевому
розвиткові;

- нерозвиненість форм прямої демократії, відсутність у жителів нави-
чок безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення;

- соціальна дезінтегрованість територіальних громад та неспромож-
ність жителів до солідарних дій із захисту своїх прав і відстоювання
інтересів у співпраці з органами місцевої влади та досягненню
спільних цілей розвитку спільнот;

- складна демографічна ситуація у більшості територіальних громад
та погіршення кількісних та якісних параметрів людських ресурсів.
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Сформований після Революції Гідності Кабінет Міністрів України
своїм розпорядженням від 1 квітня 2014 року № 333-р схвалив Концепцію
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації
влади в Україні (далі – Концепція). Концепцією визначаються напрямки,
механізми, строки формування ефективного місцевого самоврядування
та територіальної організації влади, надання високоякісних та доступних
публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, задово-
лення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній
території, узгодження інтересів держави та територіальних громад.

Фактично, децентралізація влади – ключова реформа 
в Україні, яка має свою чітко визначену ідеологію, закладену 
в Концепції №333-р від 01.04.2014 року.
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3. ПЕРШИЙ ЕТАП РЕФОРМИ – 

«ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ‘ЄДНАННЯ ГРОМАД»

Відповідно до Концепції №333-р. Україна почала реформу з
«м‘якого» періоду, коли було ухвалено низку законів, які створювали
умови для певного звикання жити разом. Це, передусім, закони «Про
співробітництво територіальних громад» та «Про добровільне об‘єднання
територіальних громад». У підтримку такого м‘якого етапу реформи та
процесу добровільного об‘єднання громад в грудні 2014 року було прове-
дено фактично «бюджетну революцію», коли в Україні принципово змі-
нились підходи до фінансування місцевого самоврядування.

В Україні, на початок процесу добровільного об‘єднання громад, існу-
вало 11 338 сільських, селищних та міських рад. Звісно, немало з них вклю-
чають декілька поселень. Окремі з них складаються з 10-15 поселень, які
фактично уже на момент початку процесу об‘єднання виглядали як ОТГ.

В результаті реформи очікується, що має утворитися близько 1 500
спроможних громад. Спроможних – у широкому, комплексному розу-
мінні цього поняття, яке включає ресурсний потенціал та високий рівень
і якість життя жителів громади, надання їм переважної більшості послуг
як місцевого самоврядування, так і державної влади.

Отже, визначальним підходом до проведення добровільного етапу
реформи і створення об‘єднаних територіальних громад (ОТГ) є просто-
рове планування території області таким чином, аби ОТГ могли б бути
спроможними виконувати повноваження місцевого самоврядування у
повному обсязі.

Про особливості планування створення спроможних ОТГ

Протягом 2015 року в Україні фактично всі області включились в
процес формування ОТГ, ухвалили Перспективні плани утворення спро-
можних громад, вибори пройшли у 159 ОТГ, ще у десяти ОТГ будуть про-
ведені вибори навесні 2016 року. На основі практики застосування
Методики від 8 квітня 2015 року № 214 можна сформулювати певні реко-
мендації, які можуть бути корисними при продовженні роботи над фор-
муванням ОТГ у майбутньому:

Що таке спроможна громада? 
Спроможна територіальна громада – громада, утворена на основі

територіальних громад сіл (селищ, міст), що добровільно об’єднуються,
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здатна самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування
забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти,
культури, охорони здоров’я, соціального захисту та житлово-комунально-
го господарства, з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпе-
чення та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-територі-
альної одиниці.

Спроможність тут означає не наявність коштів, а передусім, можли-
вості надавати весь комплекс послуг, який належить до ОМС «міста
обласного значення». Тому не можна йти на поводу тих громад, які на
своїй території мають джерела надходжень достатніх для утримання сіль-
ради, але чисельність населення таких громад є надто малою для форму-
вання повноцінної школи, надання адміністративних послуг, забезпечен-
ня послугами в інших сферах.

Які вимоги до адміністративного центру громади?
Адміністративним центром ОТГ може бути винятково поселення, яке

є природним домінуючим поселенням – містом, селищем, у виняткових
випадках – великим селом, до якого тяжіють інші населені пункти, і яке
має найбільш розвинену економічну, соціальну та іншу інфраструктури,
має приміщення для розміщення новоутворених органів управління нової
громади. Практика показала, що найкраще, коли ОТГ утворюється навко-
ло міста районного значення. Це знімає масу питань на початковому етапі
формування структури виконавчих органів і їх кадрового забезпечення.

Що слід пам‘ятати при формуванні Перспективного плану
утворення ОТГ чи підготовці змін до раніше затверджених
Планів?
1. Якщо в процесі формування Перспективного плану об‘єктивно

виникає необхідність зміни меж районів у межах області, готується про-
ект акта Верховної Ради України щодо внесення таких змін. В іншому
випадку, в утворених ОТГ не буде призначено виборів, як це мало місце з
низкою ОТГ, створених на основі міст обласного значення.

2. У випадку, коли об‘єднана територіальна громада утворюється в
межах цілого району, готується проект акта Верховної Ради України про
ліквідацію такого району та припинення повноважень відповідної район-
ної ради та районної державної адміністрації. Ігнорування цього правила
призвело до того, що в Україні існує декілька ОТГ, створених в межах
району, і де є районна рада та рада ОТГ з конкуренцією повноважень.

3. Пам‘ятайте,що створення об‘єднаної громади допускається лише
за умови спроможності виконання органами місцевого самоврядування
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повноважень, у т.ч. галузевих, які визначені для таких громад. В іншому
випадку буде складно збалансувати бюджетну мережу в рамках громади.

4. Якщо ви створюєте робочу группу, яка займатиметься формуван-
ням ОТГ, то не забудьте включити до складу такої групи:

1) головного архітектора області;
2) керівника фінансового управління обласної державної адміністрації;
3) керівника обласного управління юстиції;
4) не менше двох представників від органів місцевого самоврядуван-

ня міст, селищних та сільських рад, рекомендованих до включення орга-
нами місцевого самоврядування;

5) представників місцевих наукових установ, громадських організа-
цій, інших осіб, діяльність яких у робочій групі є бажаною;

6) керівника місцевого офісу реформ (у випадку його існування).
5. Підготовка пропозицій щодо утворення громад має виходити із

того, що громади формуються в межах усієї території регіону без враху-
вання нинішнього районного розмежування. Часто райони утворювались
без врахування природного тяжіння населених пунктів між собою, тому
замикатись в межах нинішніх районів не потрібно. Тим паче, що вже
видно цілком очевидно – районний поділ в цілому по Україні буде пере-
глянутий.

6. Визначення потенційних центрів громад здійснюється, виходячи із
припущення, що таким центром має бути домінуюче поселення, яке сьо-
годні є осередком економічної активності, або яке має потенційні можли-
вості стати таким осередком.

7. Центрами громад визначаються:
- існуючі міста обласного значення;
- нинішні районні центри;
- міста районного значення;
- невеликі міста районного значення, селища, крупні села можуть бути

обрані центрами громад, якщо вони знаходяться на відстані понад 10 км
від вибраних раніше центрів або за межами їх зон впливу.

Міста районного значення, селища та села, які знаходяться в безпосе-
редній близькості до більших міст, можуть бути визнані центрами громад,
якщо згідно з бюджетною інформацією вони мають на своїй території еко-
номічну активність та в них наявна відповідна бюджетна інфраструктура, в
іншому випадку вказані поселення входять у межі громади з більш потуж-
ним центром. При цьому слід дотримуватись правила, аби не відбувалось
надмірного включення сіл та селищ до складу громади, створеною на базі
міста обласного центру, а також міста обласного значення із населенням
понад 100 тисяч населення.
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Не намагайтесь створити ОТГ великої площі та із великою кількістю
поселень, якщо не має чітко вираженого центру такої громади і радіальної
доступності поселень до такого центру.

8. У випадку наявності значних територій поза зонами впливу потен-
ційних центрів і, як наслідок, визначення центрами новостворюваних
громад поселень, які не є сьогодні центрами економічної активності, слід
враховувати такі застереження:

1) Якщо між сусідніми географічно поселеннями немає дороги,
мосту, інших інженерних споруд, чи їх спорудження недоцільне, такі
поселення відносяться до зон впливу різних громад. Це обмеження також
стосується поселень, розділених природними перепонами – ріками,
ярами, горами, крупними лісовими масивами.

2) Для території, що не підпадає в зону дії центрів економічного росту
(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 присут-
ня, ці поселення визначаються як центри громад.

3) Якщо деякі поселення знаходяться далі за 20 км від вибраних цен-
трів, або комунікації з ними є ускладненими (відсутня дорога з твердим
покриттям, гори, ріки), серед таких поселень може бути вибрано окремо
центр громад. У цьому випадку бажано вибирати поселення як центр гро-
мади в географічному центрі, навіть якщо це не найбільше в сукупності
інших поселень. Однак слід пам’ятати, що вкладення в інфраструктуру
такої громади будуть високими.

4) Мережа доріг громади, як правило, повинна бути радіальною (за
принципом сонячних променів), орієнтованою на центр громади.

5) При виборі центру громади слід враховувати наявність приміщень
для розміщення у 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-територіальний
устрій довоєнного періоду часів Польщі та, царської Росії.

9. Розмежування територій громад здійснюється в основному відпо-
відно до територій сільрад, які ввійшли до складу нової громади.

Проте бувають випадки, коли сільрада була утворена, як досить
штучне об‘єднання, і має місце природне тяжіння різних поселень сільра-
ди до інших центрів. В таких випадках, за умови згоди на розділення такої
сільради між різними ОТГ, можна здійснити таке розділення. Але це
завжди виняток із правила і ним не потрібно зловживати. У випадку, коли
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до складу новоутвореної громади ввійшла не вся територія якоїсь із сіль-
рад, розмежування між громадами здійснюється, виходячи із традиційної
належності земель до сільськогосподарських виробників, які існували до
розпаювання земель, а також з урахуванням землекористування, що скла-
лось на момент підготовки пропозицій.

10. По кожній із ОТГ готується аналітична записка, в якій має бути
викладено:

1) історичне обґрунтування;
2) вплив об‘єднання на умови життя населення;
3) місцева ідентичність населення;
4) вплив на якість та доступність надання публічних послуг;
5) вплив на ефективність управління територією;
6) демографічна ситуація;
7) вплив на зміну транспортної доступності та комунікації;
8) вплив на підприємництво;
9) вплив на стан освіти та охорони здоров‘я.
11. На кожну ОТГ має бути сформовано Паспорт громади, мінімаль-

на інформація, що включатиме таке:
- назва громади;
- назва її адміністративного центру;
- кількість населення громади станом на 1 січня поточного року;
- площа громади;
- перелік поселень, що входять до громади з кількістю населення в них;
- інформація про поселення – адміністративний центр, що включає

кількість населення, відстані до поселень, що входять у громаду, та
центру області, наявність та характеристики бюджетних установ,
що надають послуги, передбаченні на рівні громади;

- основна бюджетна інформація, що включає прогнозовані видат-
ки для забезпечення виконання повноважень громади, контин-
гент надходжень по податках та зборах, що акумулюються на
території новоствореної громади (на основі звітності за поперед-
ній рік) і зараховуються до різних рівнів місцевих бюджетів, роз-
рахунковий рівень дотацій (коштів, що передаються до державно-
го бюджету;

- наявність існуючих підрозділів територіальних органів виконавчої
влади, які повинні функціонувати на території громади;

- наявність приміщень для розміщення підрозділів територіальних
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
рівня громади;

- інша інформація, важлива для утворення громади.
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Рекомендації щодо складання Паспорту місцевої ради

Для якісного формування Перспективного плану громади необхідно
зібрати повну інформацію про всіх учасників добровільного об’єднання,
врахувати географічне розташування, шляхи сполучення, демографічний
склад кожного населеного пункту та володіти всією інформацією щодо
бюджетних показників кожної окремої місцевої ради.

Отже, перед розробкою Паспорту громади, слід підготувати так звані
Паспорти місцевої ради із аналітичними матеріалами по кожній із них.

Таке формування Паспорту місцевої ради забезпечить конкретиза-
цію бюджетних показників кожного із учасників об’єднання та дозволить
здійснити моніторинг та аналіз змін, які відбулись внаслідок такого об’єд-
нання.

Паспорти місцевої ради складають усі головні розпорядники бюд-
жетних коштів за кожною бюджетною програмою та всіма кодами еконо-
мічної класифікації видатків.

Паспорт місцевої ради формується з використанням інформації,
наведеної у статистичних звітах місцевої ради, фінансової звітності із
мережі, штатів та контингенту установ, що фінансуються із місцевого
бюджету та з урахуванням бюджетних призначень, установлених рішен-
ням про місцевий бюджет на 2015 рік.

Приблизний зміст паспортó Ради може бóти таêим:
Розділ 1. Загальна інформація про місцеву раду
У даному розділі вказується наступна інформація про місцеву раду:
- код ради відповідно до Державного класифікатора об’єктів адмініс-

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

території ради.
Окремо вказується інформація про населені пункти, які підпорядко-

вані 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 центру

ради;
- кількість доріг з твердим покриттям та їх протяжність;
- характеристика житлового фонду.
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Розділ 2. Територіальні підрозділи центральних органів виконавчої
влади, що знаходяться на території місцевої ради

У розділі вказується інформація про територіальні підрозділи ЦОВВ,
що розміщені на території відповідної ради, вказується їхня назва, підпо-
рядкування, територія поширення їхньої діяльності, зазначається місце
розташування та їх штатна чисельність.

Розділ 3. Доходи місцевого бюджету на 2016 рік
Розділ заповнюється відповідно до рішення місцевої ради про затвер-

дження бюджету на 2016 рік із зазначенням всіх надходжень по загально-
му та спеціальному фондах.

Розділ 4. Видатки місцевого бюджету на 2016 рік
Інформація надається у розрізі кодів функціональної класифікації

видатків та кредитування місцевого бюджету, по загальному та спеціаль-
ному фондах із зазначенням видатків на оплату праці, комунальні платежі
та видатки розвитку.

Розділ 5. Освіта
У розділі вказується мережа, штати, контингент освіти освітніх уста-

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

Розділ 6. Охорона здоров’я (дані аналоãічні розділó 5)
Розділ 6. Культура (дані аналоãічні розділó 5)
Розділ 7. Засоби масової інформації (дані аналоãічні розділó 5)
Розділ 8. Фізична культура та спорт (дані аналоãічні розділó 5)
Розділ 9. Житлово-комунальне господарство
Наявність комунальних підприємств, об‘єктів комунального майна,

їхній загальний стан, видатки на утримання, кількість працівників, інша
інформація важлива для прогнозування їхнього використання у ОТГ.

При подальшому формуванні Паспорту громади показники бюджету
новоствореної громади слід розраховувати на основі зібраних показників
по кожній місцевій раді та перерахувати їх відповідно до норм, що визна-
чені для об’єднаних територіальних громад Бюджетним Кодексом
України.
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4. БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 2015 РОКУ

В продовженні виконання заходів з реалізації Концепції реформи
місцевого самоврядування та територіальної організації влади №333-р від
01.04.2014 року в Україні в грудні 2014 року відбулись кардинальні зміни
бюджетної політики щодо місцевого самоврядування.

Внесені зміни до Податкового та Бюджетного кодексів України змі-
нили парадигму фінансування місцевого самоврядування.

Що тут відбулось? Відбулось багато змін:
1. Підвищено бюджетну та фінансову самостійність місцевих бюдже-

тів. Стало можливим ухвалювати місцеві бюджети навіть без ухвалення
Державного бюджету України.

2. Створено механізм стимулювання громад до об'єднання та форму-
вання спроможних територіальних громад через перехід бюджетів об’єд-
наних громад на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом,
наділення таких громад повноваженнями рівнозначними повноваженням
міст обласного значення, позбавлення виконання делегованих державою
повноважень органів місцевого самоврядування в селах, селищах, містах
районного значення, що не об’єдналися.

3. Розширено дохідну базу місцевих бюджетів шляхом:
- закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел – податку

на доходи фізичних осіб за новими нормативами (бюджети міст
обласного значення, районів – 60 %, обласні бюджети – 15 %, бюд-
жет м. Києва – 40 %) та податку на прибуток підприємств приват-
ного сектору економіки (обласні бюджети – 10 %);

- запровадження з 2015 року збору з роздрібного продажу підакциз-
них товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопро-
дукти) за ставкою в діапазоні від 2% до 5% вартості реалізованого
товару замість збору за виноградарство, садівництво та хмелярство,
який надходитиме до місцевих бюджетів;

- розширення з 2015 року бази оподаткування податку на нерухомість
шляхом включення до оподаткування комерційного (нежитлового)
майна.

- передачі з державного бюджету плати за надання адміністративних
послуг (крім 50% адміністративного збору за державну реєстрацію
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєс-
трації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців), державно-
го мита;

- збільшення відсотка зарахування екологічного податку з 35 до
80%;
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Малюнок 2. Принцип розподілу податку на доходи фізичних осіб
(ПДФО) за бюджетами різних рівнів АТУ

4. Запроваджено нові види трансфертів (базова дотація, освітня суб-
венція, субвенція на підготовку робітничих кадрів, медична субвенція,
субвенція на забезпечення медичних заходів окремих державних програм
та комплексних заходів програмного характеру, реверсна дотація).

5. Запроваджено нову систему вирівнювання за закріпленими загаль-
нодержавними податками (податку на прибуток та податку на доходи
фізичних осіб) залежно від рівня надходжень на одного жителя.

Малюнок 3. Основні новели змін надходжень місцевих бюджетів у 2015 році
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Малюнок 4. Принцип вирівнювання місцевих бюджетів за доходами

6. Посилено відповідальність профільних міністерств за реалізацію
державної політики в освітній та медичній галузях шляхом визначення їх
головними розпорядниками коштів відповідних субвенцій.

7. Надано право самостійного вибору установи (в органах Казначейства
чи установах банків) з обслуговування коштів бюджету розвитку місцевих
бюджетів та власних надходжень бюджетних установ.

8. Спрощено процедуру надання місцевих гарантій та здійснення
запозичень від міжнародних фінансових організацій.

9. Змінено розмежування зарахування коштів екологічного подат-
ку (крім податку, що справляється за утворення радіоактивних відхо-
дів) із передбаченням зарахування до державного бюджету 20%
надходжень, а до місцевих бюджетів – 80%, у тому числі до обласних
бюджетів – 55%, сільських, селищних, міських бюджетів –25% та бюд-
жету міста Києва – 80%.

Окрім цих фінансових можливостей відповідно до статті 24-1 Бюд-
жетного кодексу України об'єднані територіальні громади отримали мож-
ливість подавати заявки до Державного фонду регіонального розвитку
(далі – ДФРР) на отримання фінансування власних інвестиційних проек-
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тів регіонального розвитку. У 2015 році бюджет ДФРР склав 3 млрд. гри-
вень. На 2016 рік закладено також 3 млрд. грн1.

Внесені в грудні 2014 року зміни до податкової та бюджетної систем
суттєво вплинули на мотивацію діяльності органів місцевого самовряду-
вання.

Що означає відхід від вирівнювання місцевих бюджетів 
за видатками і перехід на вирівнювання за доходами?

Стара система вирівнювання ґрунтувалася на вирівнюванні по видат-
ках, які визначалися Міністерством фінансів України, виходячи із наяв-
них ресурсів. Якщо доходи були високі, і якщо вони росли, то тоді змен-
шували трансферти. Тобто, це була рівність, але рівність по бідності.
Ніякого стимулу працювати з платниками податків, з інвесторами не
було. Отримуєш рівно стільки, щоб бюджету вистачало на пораховані
видатки і не більше.

Якщо якась громада, якась територія має достатньо високий еконо-
мічний потенціал, там формується достатньо багато ресурсів, то основна
маса цих ресурсів у них вилучається. Той, хто не працює, не пускає в
свою територію бізнес, не має підприємств на своїй території, не має
ресурсів, все одно постійно отримує ресурси з державного бюджету.
Виходить парадоксальна ситуація: скільки б ви багато не працювали над
розвитком місцевої економіки, ви багато отримувати не будете; скільки б
ви не працювали, ви, все одно, отримаєте ресурси для того, щоб ви якось
жили.

Така система веде до деградації та міжрегіональної напруженості,
адже відсутність справедливості веде до появи сумнівів у доцільності дер-
жави і стимулює до сепаратизму.

Тепер ми зрозуміли інше – що оптимальним для держави є створен-
ня солідарної системи, коли багатші громади діляться з біднішими, але
не просто дають ресурси, тому що вони – бідні маргінали, ні, а тому що
ми – одна держава, в якій є різна спроможність територій. Головна ідея
тут у тому, аби з одного боку, дещо вирівняти стартові можливості у гро-
мадах, а з іншого – створити належні умови, аби збільшити спромож-
ність бідніших, щоб бідніші ставали багатшими. Тобто, має реалізуватися
теза не така, щоб багаті стали бідними, а щоб бідні стали багатими. Це –
перше.
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Друге – це створення нормальних соціальних ліфтів у всіх територіях.
Нікуди не дітися, більшість ВВП у будь-якій країні світу формується в
містах. В містах – набагато простіше створити інфраструктуру освітню,
медичну і всю решту. Але сільські території – дуже важливі. Там віднов-
люється нація, там формується ресурс, який ми споживаємо. Тому сіль-
ське населення повинно мати можливість отримати якісну освіту і пере-
йти на нові соціальні рівні, тому що в селі, виходячи із нових підходів до
сільської економіки, не потрібно багато людей для власне сільського гос-
подарства. Проте проживати там має достатньо багато людей. Для цього
сільські громади мають ставати спроможними забезпечити своїх мешкан-
ців необхідним рівнем послуг. Для цього потрібно розвивати місцеву еко-
номіку та використовувати механізми регіонального розвитку, які вже
створено в Україні.

Нова бюджетна система дає змогу розвивати місцеву економіку
таким чином, аби суттєво нарощувати місцеві доходи і при цьому не
зменшувати дотацію вирівнювання. Як таке може бути? Досить просто,
адже для ОТГ дотація вирівнювання базується винятково на розрахунках
ПДФО на одну особу. Збільшується у вас рівень заробітних плат, зростає
дохід місцевого бюджету, але поряд з цим зменшується дотація вирівню-
вання.

Коли ж у вас збільшується кількість самозайнятих людей, кількість
фізичних осіб-підприємців, які сплачують єдиний податок, також збіль-
шується. Таке збільшення надходжень до бюджету не впливає на розмір
дотації. Це ж саме стосується і надходжень від податку на нерухомість,
плати за землю, оренди комунального майна.

Протягом 2015 року більшість місцевих бюджетів дуже гарно вико-
ристали нові можливості. В цілому абсолютна більшість місцевих бюдже-
тів виконані із суттєвим перевиконанням. Нові можливості місцевих бюд-
жетів в наслідок запровадження таких нових надходжень, як відрахування
з продажу підакцизних товарів та податку на нерухомість юридичних осіб
привели до появи в місцевих бюджетах додаткових ресурсів, які можна
використати на поліпшення місцевої інфраструктури.

Як видно із малюнків 5 та 6 (дивись на стор. 22, 23), нові податки
разом із активністю органів місцевого самоврядування певним чином
сприяють вирівнюванню бюджетних можливостей різних українських
регіонів.

У будь-якому випадку, сьогодні місцеве самоврядування є дійсно
вмотивованим для того, аби розвивати місцеву економіку і таким чином
збільшувати свою фінансову спроможність, задовольняючи потреби гро-
мадян.
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Результати бюджетної децентралізації наглядно прокоментував
міський голова одного з міст районного значення:

Більш детальна інформація щодо використання нових можливостей
при формуванні бюджету об‘єднаної територіальної громади в Додатку 1.
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5. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ОБ‘ЄДНАНІЙ

ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

Об‘єднані територіальні громади стають реальними суб‘єктами міс-
цевого та регіонального розвитку. Бюджети, які стали доступними в ОТГ,
досить велика кількість населення та значна територія вимагають нових
підходів до планування розвитку ОТГ на середньострокову та довгостро-
кову перспективу.

Для цього в Україні сформовано усю необхідну законодавчу основу,
яка базується на новій філософії планування та реалізації політики регіо-
нального розвитку.

Малюнок 7. Ілюстрація зміни парадигми політики регіонального розвитку
в Європі, а тепер і в Україні

Як видно із приведеного вище малюнка, відбулась принципова
трансформація планування та реалізації політики регіонального розвитку
спочатку в Європі, а тепер (з 2015 року) і в Україні. Що це означає для
ОТГ, і як цим можна скористатись?

Раніше фінансування регіонів здійснювалось на основі перерозподілу
ресурсів від «багатших» до «бідніших» регіонів, аналогічно практиці бюд-
жетного вирівнювання по видатках. Як правило, ці кошти, особливо в умо-
вах України, розподілялись винятково в ручному режимі за принципом
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лояльності регіону центральному уряду. Кошти йшли в основному на
«латання дірок», будівництво різноманітних об‘єктів для бюджетних уста-
нов, що породжувало корупцію, як на рівні отримання коштів з Києва, так і
на рівні їх витрачання в регіонах. В результаті такої політики асиметрія у
розвитку регіонів не зменшувалась, а кількість недобудованих об‘єктів
постійно зростала.

Малюнок 8. Ілюстрація розподілу коштів на регіональний розвиток 
у 2012 та 2015 роках

Як видно із малюнка, у 2015 році вперше між регіонами було розподіле-
но кошти на регіональний розвиток за формулою, визначеною статтею 24-1
Бюджетного кодексу України, а не за «принципом лояльності». Регіони
отримали досить значні кошти. Регіони, у яких валовий регіональний про-
дукт на душу населення є нижчим 75% середнього українського показника,
отримали більше коштів, ніж більш економічно розвинені регіони.

Формула розподілу коштів ДФРР між регіонами:
• 80% коштів розподіляються між усіма регіонами пропор-

ційно частці населення регіону у населення України;
• 20% коштів розподіляються пропорційно населенню, між

регіонами, рівень ВРП на душу населення яких менше 75%
від середнього українського.

• Менш економічно спроможні регіони отримують додат-
кові кошти на розвиток.

ОТГ сьогодні мають можливість отримати з Державного фонду регіо-
нального розвитку більше ресурсів, ніж необ‘єднані громади. Чому? А
тому, що вони можуть подаватись на два види проектів: на проекти регіо-
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нального розвитку, що відповідають пріоритетам регіональної (обласної)
стратегії розвитку та на проекти розвитку інфраструктури ОТГ.

Виходячи з того, що в ОТГ по Україні об‘єдналось трішки більше 7%
усіх територіальних громад, шанси новоутворених ОТГ на отримання
коштів з ДФРР є досить високими і їх не можна втратити.

• За кошти ДФРР слід фінансувати проекти стратегічного
характеру, а не поточні ремонти.

• Завдання ОМС використати ДФРР в першу чергу на про-
екти, які створюють інфраструктуру, що веде до капіта-
лізації земель, формування доданої вартості, зростання
доходів домогосподарств.

Для того, аби збільшити свої шанси на отримання фінансування з
ДФРР слід детально ознайомитись з стратегією розвитку вашої області на
період до 2020 року (в деяких областях є стратегії і на більш тривалий
період) та планом заходів з її реалізації.

Саме в цих документах ви знайдете не тільки пріоритети для підго-
товки проектів, але й технічні завдання на проекти (в плані заходів з реа-
лізації СРР). Відтак, на основі цих регіональних документів ви зможете
підготувати власний розвитковий проект, який матиме високі шанси на
фінансування.

Скористайтесь інтернет-можливістю подати проект:

Малюнок 9. Так виглядає сайт ДФРР, яким варто скористатись

Ми маємо можливість підготувати та подати проект на фінансування
з ДФРР на 2017 рік до 1 липня 2016 року.

Виходячи із можливостей податись на фінансування з ДФРР об‘єднани-
ми територіальними громадами поза стратегією розвитку області, варто
подивитись, а які проекти інфраструктурного характеру ви можете реалізува-
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ти у своїй громаді. Це нинішній бонус для ОТГ і ним слід скористатись.
Проте варто розуміти, яким чином ваш проект, який ви подаєте сьогодні,
буде вмонтований в загальну схему інфраструктури ОТГ в середньостроковій
перспективі. Наприклад, сьогодні у вас є проектна документація на ремонт
клубу в селі Х і ви точно можете отримати на це гроші. Але реальна ситуація
така, що чисельність населення в цьому селі так стрімко падає, що ремонт
клубу не вирішить жодної проблеми цього села, яка стимулює падіння
чисельності населення. Можливо, краще використати кошти ДФРР не на
цей клуб, а наприклад на відновлення дороги між центральним поселенням
громади із периферією, чи вирішити проблему водопостачання, яка сьогодні
стає дуже гострою для багатьох сільських поселень навіть у помірній зоні.

Аби мати розуміння, як найефективніше використовувати можли-
вості фінансування з ДФРР, варто створити деякі документи стратегічно-
го характеру для ОТГ: стратегію розвитку громади на середньострокову
перспективу та схему планування території громади.

Оскільки масштаб цього видання не передбачає викладення детальних
алгоритмів, варто зауважити, що для роботи над стратегією розвитку ОТГ
можна використати методику розробки для регіональних стратегій та досвід
роботи над підготовкою обласної стратегії. Залучити до роботи над стратегі-
єю ОТГ варто і місцевих експертів, які брали участь у підготовці обласної
стратегії, або тих місцевих фахівців у різних сферах, які можуть самостійно
скористатись матеріалами зі стратегічного планування, які є в інформацій-
ному просторі і які добре знають ситуацію в громаді, районі, регіоні.

Малюнок 10. Загальна схема для розробки стратегії розвитку ОТГ
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Отже для розробки стратегії розвитку ОТГ вам потрібно:
1) Створити робочу групу, яка займеться цією роботою.
До складу робочої групи слід залучити максимальну кількість небай-

дужих людей, які готові застосувати знання для спільної справи. Це
можуть бути працівники виконкому, місцеві науковці, підприємці, фахів-
ці з різних сфер місцевої економіки, краєзнавці, вихідці із вашої громади,
які досягли певних успіхів у своєму житті.

2) Зібрати необхідні для підготовки соціально-економічного аналізу
(СЕА) показники і підготувати досить детальний СЕА.

3) Обговорити СЕА і сформувати SWOT матрицю на широкому засі-
данні робочої групи. Визначити конкурентні переваги та обмеження ОТГ.

4) Сформувати бачення майбутнього та місію для ОТГ.
5) Визначити стратегічні та операційні цілі розвитку ОТГ.
6) Визначити індикатори успіху і спосіб моніторингу.
7) Вся робота на підготовкою стратегії має бути максимально відкритою

із залученням представників різних поселень, що входять до складу ОТГ.

Пам‘ятайте: стратегія лише тоді буде успішною, коли вона
буде продуктом відкритої роботи різних груп зацікавлених осіб,
коли вона спиратиметься на реальні, а не міфічні конкурентні
переваги ОТГ, коли для її реалізації будуть визначені реальні
джерела фінансування і коли саме стратегія буде покладатись
в основу формування видаткової частини місцевого бюджету.

Більш детально про порядок розроблення стратегій розвитку можна
ознайомитись на сайті Проекту підтримки сталого регіонального розвит-
ку в Україні:

http://surdp.eu/RDS
http://surdp.eu/uploads/files/Methodology_of_RD_planning.pdf
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6. ВИКЛИКИ ТА СПРОТИВ РЕФОРМІ: 

ЗНАТИ АБИ РОЗУМІТИ

Сьогодні здається в Україні більшості думаючим людям зрозуміло,
що децентралізація є вкрай необхідною.

Цієї реформи прагнуть українські ліберали, демократи, науковці,
активні посадові особи місцевого самоврядування, значна частина депутатів
місцевих рад. До такої реформи нас підштовхує «децентралізований Захід».

Здається все б складалось дуже вдало і з реформою не було б проблем,
якби щодо реформи не було стільки спротиву та спекуляцій, як всередині
України, так і поза її межами. Навіть сьогодні, після того, як уже проведе-
но вибори в ОТГ, перед реформою стоять виклики, на які слід відповідати:

1) Кремль.
Майстри дестабілізацій у Кремлі ще під час українського спротиву на

Майдані, розпочали ідеологічну обробку цілих українських регіонів, соці-
альних та етнічних груп, аби не допустити в Україні реальної децентралі-
зації, яка скріплює та консолідує країну.

Кремль, на відміну від європейців, замість децентралізації намагаєть-
ся зіштовхнути Україну на шлях федералізації, аби «розібрати» її на части-
ни, такі квазі-незалежні «новоросії» та «народні республіки», які б увійш-
ли в суперечки або взагалі у військові протистояння між собою, аби потім
взяти їх під свій протекторат.

Настійні вимоги Кремля «федералізувати» Україну, не тільки руйну-
ють загальноукраїнський простір, розбещують регіональних політиків,
але й викликають в українських патріотів побоювання, що під «децентра-
лізацією» нам може бути нав‘язано «федералізацію»2.

Зараз можна вважати , що частина вірусів, запущених з Кремля дають
перші результати. Місцеві ради приймають рішення про висловлення
недовіри Уряду України, що є відвертим виходом за межі повноважень
органів місцевого самоврядування. Саме через подібні рішення місцевих
рад про впровадження регіональної мови, заборону входження в порти
іноземних військових кораблів чи оголошення області «позаблоковою та
нейтральною» в Україну прийшла війна.

2) Війна.
Кремлівський тиск вкупі із задавненими регіональними проблемами

сьогодні вилився у повномасштабну війну на Донбасі.
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Війна сьогодні є головною проблемою для децентралізації влади. Не
тільки політики першого рівня, але й прості українці бояться, що децен-
тралізація ще більше зруйнує систему влади в Україні, яка й так зараз є
досить неефективною та фрагментованою.

Всі знають, що в умовах війни влада має бути максимально централі-
зованою, мобільною, здатною швидко приймати рішення та домагатись їх
виконання. Поява в інформаційному просторі інформації про те, що
якась міська рада надає звання почесного громадянина міста одному із
спонсорів війни проти України і відмовляє у підтримці української армії,
створює передчуття повного колапсу «децентралізованої держави» в умо-
вах війни.

Проте, ми маємо пам‘ятати, що українська децентралізація передба-
чає передачу повноваження не на рівень регіонів, а на рівень громад. Саме
така децентралізація послаблює регіональні впливи, які якраз часто
мають сепаратні прояви.

3) Пам‘ять про Крим.
Українці, які уже два роки знаходяться в стані війни, добре пам‘ятають

з чого починалась війна. Спочатку Президія Верховної Ради Автономної
республіки Крим, потім міська рада Севастополя та Верховна Рада АРК
ухвалюють рішення поза межами української Конституції, фактично
запрошують військову допомогу від Росії і стають частиною її території.
Тобто саме регіональна, обрана за українськими законами влада, стала пер-
шопричиною відторгнення української території та привела війну на укра-
їнську землю.

Фактично, війна на Донбасі була продовженням кримської прелюдії,
правда з певними змінами, але і тут не обійшлось без органів місцевого
самоврядування. Адже часто саме депутати місцевих рад, працівники
виконавчих органів ставали осередками сепаратизму, обласні, районні,
міські ради швидко взяли під козирок виконання незаконних наказів
самозваних «мерів» та «народних губернаторів».

Дії органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб на першо-
му етапі донбаської кризи підірвало довіру багатьох українських громадян
та політиків до самої інституції місцевого самоврядування.

4) Політиканство.
Здається, навіть після революції Гідності політична еліта України

виявилась неготовою до будь-яких реформ, не кажучи уже про таку
велику та системну, як реформа адміністративно-територіального
устрою та місцевого самоврядування. Переймання «рейтингами» і
віра у те, що управляти всім і всюди в Україні можна винятково через
призначення різних керівників із Уряду чи Адміністрації Президента
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або через ручний розподіл різних субвенцій з державного бюджету у
регіони.

Насправді, це все не так. Адже, навіть призначення в регіони здійс-
нюється переважно із місцевих еліт, як вдячність за допомогу на виборах
чи індульгенція для лояльності. Аналогічно із субвенціями. Кошти, отри-
мані регіоном з Києва не є гарантією лояльності до Києва. Донбас, Крим,
яких нібито не чули в Києві, завжди керувались своїми місцевими баро-
нами, незалежно від формального їх призначення на посади з Києва і
саме ці регіони отримували найбільше ресурсів з Києва.

Отже політики, які в своїй психології не можуть вирватись із схеми:
призначення, гроші, лояльність, є дуже сильним гальмом реформатор-
ським ініціативам.

5) Інституційна слабкість органів місцевого самоврядування.
Незацікавлені у системній реформі і ціла низка працівників місцево-

го самоврядування сільрад та районних державних адміністрацій. Часто
це працівники, які уже багато років займають одні і ті ж посади, які звик-
лись з цим. Навіть нинішні невеликі зарплати не спонукають їх щось
шукати інше, адже вони бояться вийти із зони комфорту. Вони бояться
втратити свої посади, тому реформа для них вкрай небажана.

Взагалі така категорія противників реформи присутня у будь-якій
країні, де проводяться реформи і тут нічого дивного немає.

Але в Україні до цього додається інституційна слабкість органів міс-
цевого самоврядування, які після утворення ОТГ відразу стикнулись з
сотнями питань, які є банальними з точки зору управління, але стають
просто катастрофічними в умовах, коли в цих ОТГ не має фахівців,
несформовані відділи та управління, банально не вистачає досвіду та
людей.

Це викликає певну паніку не тільки в ОТГ, але й у сусідніх громадах,
що стримує їх від об‘єднання.

Подолати цю проблему можна завдяки солідарній діяльності ОТГ в
областях, обміну досвідом, залученням допомоги ОТГ з боку офісів
реформ, Мінрегіону України, обласної державної адміністрації.

6) Прихильники «зрад».
Це окрема категорія людей, які завжди ПРОТИ, які є всюди, до яких

звикли і на яких не реагують, тому й ми до цього ставимось із спокійним
розумінням. Це люди, які все критикують, але нічого не пропонують вза-
мін, вони в усьому бачать винятково «зраду» чи «конспірологію». Навіть
успіхи реформи в їхній інтерпретації є черговою «зрадою».

7) «Винахідники велосипеда», які пропонують свої способи перетво-
рень, що не базуються на логіці, праві та досвіді інших.
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До цієї категорії можна віднести різних людей і організацій, які в силу
різних обставин вважають, що теорія держави і права є просто теорією,
яка не має відношення до реальної практики, що досвід успішних держав
є лише рекламою і не може бути застосованим в Україні і т.д.

Цей перелік може бути просто безкінечним, але їхнім об‘єднуючим
чинником є твердження: все, що робилось в Україні раніше, все що
робиться зараз і все, що буде робитись не ними чи не за їхніми лекалами –
в принципі неправильно.

Деякі з них уже договорились до того, що в Україні взагалі не має
легітимних органів влади і навіть різні юридичні акти, що українці отри-
мали від органів влади чи органів місцевого самоврядування є незакон-
ними.

Оскільки в Україні зараз і так є багато проблем зовнішнього та
об‘єктивного внутрішнього характеру, які гальмують реформи в усіх сфе-
рах, а особливо у сфері територіального устрою та місцевого самовряду-
вання, поява нових противників там, де ніхто не чекав, заслуговує на
додаткове вивчення.

Адже досвід інших країн, де проводилася реформа, не містить жодної
інформації про існування серед противників реформи такої групи, яка є
сьогодні в Україні і яка не має відношення ні до органів місцевого само-
врядування, ні до органів виконавчої влади, а уособлюється окремими
людьми з громадського сектору чи навіть наукового середовища – аспі-
рантів, докторантів, які готуючи за державний кошт свої дисертації, під-
живлюють противників реформи і розхитують ситуацію в окремих містах
та селах.

Найбільш поширеними «винахідниками велосипеда» в сфері децен-
тралізації зараз є так звані «реєстратори громад» – люди, які твердо пере-
конані, що всі проблеми нашої неефективної системи влади породжені
«відсутністю зареєстрованих територіальних громад»!!!

Варто просто зібратись на збори «створити і зареєструвати територі-
альні громади» і все стане на свої місця, настане процвітання та благопо-
луччя.

Насправді так не буває, територіальні громади існують «по праву» і їх
не можна створити на зборах. Це слід просто розуміти і не вестись на
вудочку «реєстраторів».

8) Зневіра людей у поселеннях, що якість їхнього життя у громаді
значною мірою залежить від власне місцевої, а не центральної влади.

На жаль, соціологія стверджує, що абсолютна більшість людей з
одного боку підтримує процес децентралізації, а з іншого та ж абсолютна
більшість людей вважає, що від місцевої влади нічого не залежить.
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Рисунок 11. Розуміння відповідальності за якість життя у громаді

Ми тут повинні розуміти, що сьогодні ситуація суттєво змінилась.
Більшість питань місцевого життя вирішуються відтепер у громаді і від
якості обраною людьми місцеву владу значною мірою залежить якість
життя цих людей.

Нові можливості місцевого самоврядування, нові ресурси, більша
автономність у їх використанні дає змогу мешканцям поселень суттєво
впливати на якість свого життя обираючи до органів місцевого самовря-
дування найкращих своїх представників.
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7. ВІД ОБ‘ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

ДО ТВОРЕННЯ НОВОЇ МІСЦЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ

Добровільне об‘єднання територіальних громад, перший етап якого
відбувся в Україні в 2015 році, не є завершенням реального утворення
спроможних громад. Адже, на першому етапі фактично відбулось певне
механістичне об‘єднання низки територіальних громад в одну, часто
навіть в умовах відсутності реального центру такого нового утворення,
який має певні історичні традиції й авторитет, якого серед інших учасни-
ків об‘єднання є незаперечним.

Тепер після об‘єднання перед ОТГ стає надважливе питання – ство-
рити реальну нову територіальну спільноту, в якій не має розділення на
центр та периферію, і в якій всі мешканці різних поселень, що увійшли до
складу нової ОТГ відчувають себе передусім власне учасниками нової гро-
мади, а не мешканцями конкретного поселення. Лише за умов творення
такої нової місцевої спільноти, місцевої ідентичності можна бути переко-
наним, що ОТГ відбулась, і вона матиме перспективу швидкого розвитку.

Тут важливо не повторити сумний досвід «укрупнення колгоспів»,
що відбувалось в 70-ті роки минулого століття. Тоді, внаслідок механіс-
тичного об‘єднання дрібних господарств у велике відбулась поступова
руйнація поселень, які втратили свій «власний» колгосп. Створювалась
єдина система управління виробництвом, укрупнювались ферми та
машино-тракторні двори і все це відбувалось в межах центральної садиби,
що і викликало занепад периферійних поселень.

Отже, нинішнє об‘єднання має сприяти утворенню нової локальної
ідентичності, яка поширюватиметься на всі поселення, що увійшли в
ОТГ і діяльність новообраних органів місцевого самоврядування ОТГ має
враховувати велику територію, на яку поширюється їхня юрисдикція та
особливості системи розселення людей в межах цієї території, звичаї та
традиції, які існують в різних поселеннях.

Трішки теорії 3

Отже про терміни:
Територіальна ідентичність – це сприйняття індивідом себе як пред-

ставника певної «уявленої спільноти», яка ґрунтується на єдності терито-
рії проживання, історії та традицій, соціокультурного досвіду, ціннісних
орієнтацій та способу життя. Вона може виникати з об’єктами різного
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масштабу та змісту, такими як місце проживання: мікрорайон, район,
село, селище, місто, територіальна громада, регіон, країна, субконтинент
або континент, земна куля.

Локальна ідентичність (далі – ЛІ) це результат ототожнення люди-
ною себе з певним місцем фізичного простору, що має символічну і цін-
нісну значущість, специфічну культуру. Вона формується під впливом
колективного та індивідуального досвіду і взаємодії в межах локальної
спільноти. Локальна або місцева ідентичність це первинна складова ланка
територіальної ідентичності.

Ми часто говоримо: я українець – національна ідентичність, галичанин –
регіональна ідентичність, рідкодубський – локальна/місцева ідентичність.

Тому для новоутворених ОТГ дуже важливо сформувати таку місцеву
ідентичність, яка є прийнятною для більшості населення різних поселень,
що увійшли до складу ОТГ.

Важливими чинниками формування ЛІ в ОТГ є:
• місце проживання, як специфічний простір значимих смислів, цін-

ностей та норм для його мешканців;
• первинна соціалізація, агентами якої виступає близьке локальне оточення;
• взаємодія в межах локальної спільноти;
• колективна пам’ять спільноти щодо значущих подій та персоналій в

історичному розвитку поселень, що входять до складу ОТГ.
За характером ЛІ може бути номінальною та реальною. У першому

випадку особа або група здійснює самокатегорізацію, тобто виділяє себе із
соціуму та відносить до певної спільноти (когнітивний рівень), у другому –
на основі усвідомлених та прийнятих цінностей локальної спільноти особа
добровільно включається до здійснення діяльності на благо своєї спільно-
ти (поведінко-регулюючий рівень).

Часто це виглядає дещо по іншому: особа не самоідентифікує себе, а
відносить до кола «місцевих», «наших», «своїх» на противагу до «чужих».
Ще десь до середини 70-тих існувала практика, коли підлітки били
«чужих», які заходили в їхнє село чи існувало протистояння навіть в
межах села «куток на куток».

Соціологи виявили закономірність, що чим більшою мірою проявля-
ється локальна ідентифікація індивідів, тим більш вираженою є їхня гро-
мадянська ідентичність, що дає підстави розглядати ЛІ як фактор консо-
лідації ОТГ.

За результатами соціологічних досліджень «Українське суспільство:
моніторинг соціальних змін» (вип. 1, том 2, Київ, 2014) можливо прослід-
кувати динаміку рівня ЛІ та порівняти її з регіональною, етнічною та гро-
мадянською.
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У зазначеному дослідженні, окрім вказаних чотирьох, було ще зазначе-
но екс-радянську, європейську та світову ідентичність, рівень значення яких
несуттєвий та коливається у межах 5.4-0.3 пункти). На запитання «Ким ви
себе передусім вважаєте?» респонденти надавали наступні відповіді.

Наведені у таблиці дані показують наступне:
• ЛІ за кількісними показниками посідає друге місце у рейтингу іден-

тичностей серед семи видів ідентичностей та демонструє відносну
стабільність;

• протягом значного часового відрізку вона переважає регіональну у
середньому в три рази, і у свою чергу приблизно у 2,3 рази поступа-
ється громадянській;
В умовах суспільної нестабільності ЛІ, як і національна, може бути

суттєвою опорою людині та мати визначеність щодо власного стану в сис-
темі суперечливого соціального простору, а також бути підставою для гро-
мадської активності і частково компенсувати втрату інших важливих
соціальних ідентичностей.

Локальна ідентичність важлива не тільки з точки зору формування
спроможної ОТГ, її спроможность конкурувати з іншими видами іден-
тичностей, насамперед, збалансовувати регіональну ідентичність, яка
може за певних обставин стати основою сепаратизму та створювати
загрози територіальної цілісності держави. Тому саме ЛІ є важливим чин-
ником стабільності держави.

Як формується локальна ідентичність?
Зазвичай, ідентичність набувається особою або групою в процесів їх

соціалізації і цей процес має, на перший погляд, стихійних характер. Хоча
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Запитання/
Рік 1992 2000 2002 2004 2005 2006 2008 2010 2012 2013 2014

місцем села,
району,
міста

24 31.3 31.6 30.5 24.6 27.7 24.5 27.2 29.8 28.6 16.1

місцем
регіону
(області)

6.8 6.9 5.9 6.7 6.4 6.6 9.3 6.6 7.6 7.8 8

громадяни-
ном України 45.6 41 41 44.2 54.6 51.6 51.7 51.2 48.4 50.6 64.4

представни-
ком етносу - - 3 3.1 2.1 1.8 2.6 3.1 1.8 2 2.1



цей «стихійний» характер напряму залежить від зовнішнього та внутрішнього
середовища, в якому перебуває особа чи група осіб, і саме це слід враховувати
при здійснення усвідомлених кроків, що сприятимуть формуванню нової ЛІ.

Основні впливи на формування ЛІ визначаються наявністю таких
видів ресурсів, якими є:

• географічні, що представляють перелік уявлення про ОТГ та її при-
родні особливості (рельєф, клімат, флора, фауна);

• культурні, перелік уявлень, пов’язаних із сукупністю матеріальних та
духовних цінностей, створених людьми у межах ОТГ;

• етнічні, що включають перелік уявлень про етнічні групи, що населя-
ють дану територію;

• історичні, що включають асоціативні уявлення, пов’язані з історич-
ним процесом розвитку місцевої спільноти.
Практика засвідчує, що з проблемою дефіциту ресурсів для форму-

вання стійкої ЛІ частіше за все стикаються ті місця та громади, які впро-
довж свого існування зазнали різних стресових впливів: військових дій,
голоду, репресій, що призвели до винищення місцевого населення; час-
того «перекроювання» свого адміністративно-територіального устрою,
перейменування назв населених пунктів, будівництва об‘єктів, що зміни-
ли склад та структуру місцевого населення.

Незважаючи на складність процесу формування ЛІ, органи місцевого
самоврядування ОТГ можуть і мають для цього всі можливості, аби ство-
рити всі умови для того, аби нова ЛІ стала основою місцевої економічної,
соціальної, освітньої, культурної політики.

Для цього слід включити якомога більшу кількість найбільш автори-
тетних мешканців різних поселень, що входять до ОТГ у підготовку
основних стратегічних документів нової громади: статуту ОТГ; стратегії
розвитку громади; схеми планування території громади.

В статуті ОТГ має бути включено розділ про історію громади, через
призму історії поселень, історичних подій та видатних особистостей, що
вийшли з цієї території. Тут також варто визначити окремі території, які є
особливо цінними для ОТГ, з точки зору історичної, культурної, природ-
ної цінності і порядок прийняття рішень щодо таких територій.

При обговоренні проекту Статуту варто провести роботу з формуван-
ня громадської думки щодо можливої символіки ОТГ – герба, прапора,
відзнак, свят, традицій тощо.

Спільна діяльність з розробки Статуту та перетворення його в голов-
ний документ ОТГ має стати ключем до формування ЛІ.

Аналогічно слід провести роботу із підготовки стратегії розвитку гро-
мади та схеми планування її території (про що мова йшла вище).
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Підготовка цих документів, процес їх обговорення є не менш важли-
вим ніж їхній зміст.

В якості ще одного дуже чутливого інструменту формування локаль-
ної ідентичності може бути використана місцева збалансована політика у
таких сферах:

• освіта;
• охороно здоров’я;
• соціальне забезпечення;
• особиста безпека.

Про що тут йде мова? Політика поширюється на всю територію
ОТГ, всі учасники ОТГ мають однаковий доступ до послуг у громаді,
територія громади розвивається відповідно до планувальної документації
та ресурсів на це, виділених за наслідками широкого громадського обго-
ворення.

Формування/підтримка місцевого патріотизму – ще одна складова
формування ЛІ, передбачає здійснення заходів, покликаних проявити
почуття любові до «малої батьківщини», гордості за минуле та сьогодення
своєї громади. Серед них:

• відповідні освітні програми та практики в навчальних закладах (кра-
єзнавство, народознавство, відкриті уроки в музеях, пам’ятних міс-
цях, пошукова робота тощо);

• культурна політика (підтримка об’єктів місцевої культурної спадщи-
ни, розвиток місцевих традицій та ремесел, майстрів декоративно-
прикладного мистецтва);

• військово-спортивне виховання та пропаганда нових суспільних
практик – волонтерства, ветеранських об’єднань та спілок, земляцтв
у столицях;

• залучення потенціалу місцевих конфесійно-релігійних об’єднань,
природно-екологічних осередків.
Це не є вичерпним чи закритим переліком можливих заходів та дій,

які можуть ініціювати та проводити в ОТГ органи місцевого самовряду-
вання, депутати місцевої ради, місцеві активісти. ЛІ складається із бага-
тьох елементів, частина з яких є унікальною саме для певної території , які
важливо виявити і правильно застосувати.

ЛІ формується завдяки активному використанню інструментів місце-
вої демократії: громадських слухань, зборів громадян за місцем прожи-
вання, місцевих ініціатив, громадських робіт в інтересах громади, а також
відкритості діяльності органів місцевого самоврядування ОТГ, їх розумін-
ня, що ОТГ це не тільки адміністративний центр, а й усі поселення, що
входять до складу ОТГ.
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ЗАМІСТЬ ПІДСУМКУ

Шановні друзі.
Ви мали змогу ознайомитись з набором певних думок, деяких

роз‘яснень та пропозицій щодо окремих аспектів діяльності органів міс-
цевого самоврядування, їх посадових осіб, депутатів місцевих рад чи акти-
вістів у об‘єднаних територіальних громадах.

Ми переконані, що новоутворені ОТГ стануть важливим чинником
місцевого економічного та людського розвитку саме через активізацію
місцевого людського потенціалу, відсутності шаблонів діяльності, пошуку
та впровадження місцевих ініціатив.

Саме тому ми б не хотіли, аби ви використовували приведену тут
інформацію, як якесь спонукання діяти саме таким чином, як тут написа-
но. Ми, на основі власного досвіду, досвіду, який ми бачили в Україні та
за кордоном, намагались показати лише можливі напрями, інструменти
та орієнтири.

Місцеве самоврядування тим і вирізняється, що воно має право на
власні рішення та власні помилки. Головне, аби рішення мали свою логі-
ку, приймались з дотриманням наперед встановлених процедур та в
інтересах місцевої громади.

Ми будемо продовжувати видання таких коротких «порадників», які
будуть розміщувати і на сайті Інституту громадянського суспільства
www.csi.org.ua
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ДОДАТОК 1

Пам’ятка для розрахунку бюджету

Розрахунок доходів
(Бюджетний кодекс ст.64)

41

4 12.4. До повноважень сільсьêих, селищних, місьêих рад щодо податêів та зборів належать:
12.4.4. встановлення в межах, визначених цим Кодеêсом, ставоê аêцизноãо податêó з
реалізованих сóб’єêтами ãо-сподарювання роздрібної торãівлі підаêцизних товарів.
215.3.10. Для підаêцизних товарів, реалізованих відповідно до підпóнêтó 213.1.9 пóнêтó
213.1 статті 213 цьоãо Кодеêсó, ставêи податêó встановлюються за рішенням сільсьêої,
селищної або місьêої ради ó відсотêах від вартості (з податêом на доданó вартість), ó
розмірі 5 відсотêів.

Код 
бюджетної
класифі-

кації

Джерело
надходжень

Що потрібно
зробити Примітки

11010000

1) 60 відсотків
податку на доходи
фізичних осіб

Кількість
суб‘єктів-плат-
ників податку на
території (статис-
тика)

Для розрахунку необхідно
визначити контингент
надходжень ПДФО у 2015 р.
на даній території та помно-
жити на 60%.

Для розрахунку горизон-
тального вирівнювання
показник «середній рівень
надходження ПДФО по
Україні на 1 жителя» вста-
новлено 808,7 грн.

22090000

15) державне
мито, що зарахо-
вується до бюдже-
тів місцевого
самоврядування
за місцем вчинен-
ня дій та видачі
документів;

Оцінити можна
за кількістю вчи-
нених дій у гро-
мадах за поперед-
ній рік

14040000

16) акцизний
податок з реаліза-
ції суб’єктами гос-
подарювання роз-
дрібної торгівлі
підакцизних това-
рів 4, що зарахо-

Дані з ДПІ
(рішення ради
про становлення
ставки відраху-
вання у громаді)

Податковий кодекс 
ст. 215.3.10.
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Код 
бюджетної
класифі-

кації

Джерело надходжень Що потрібно
зробити Примітки

вується до бюджетів об’єд-
наних територіальних гро-
мад, міських бюджетів;

11020000

18) податок на прибуток
підприємств та фінансо-
вих установ комунальної
власності.

За результатами
діяльності КП усіх
учасників ОТГ

18010000

19) податок на майно, що
зараховується до бюджетів
місцевого самоврядуван-
ня;

Визначити ставки
для юридичних та
фізичних осіб.

Податковий
кодекс ст.265,266

18050000

20) єдиний податок, що
зараховується до бюджетів
місцевого самоврядування;

За даними ДПІ та
бюджетної звітності
всіх учасників
об’єднання

Податковий
кодекс ст.293

Для І групи – до
10% мін.з/п

Для ІІ групи до
20 % мін.зп

16010400

20-1) збір за місця для
паркування транспортних
засобів, що зараховується
до бюджетів місцевого
самоврядування; 

Якщо є такі вста-
новлені місця.
Визначити суму
збору за паркову.

Податковий
кодекс 268-1

18020000

20-2) туристичний збір,
що зараховується до бюд-
жетів місцевого самовряду-
вання;

Визначити потен-
ційну можливість
встановлення тако-
го збору.

Податковий
кодекс ст.268

22010200

21) плата за ліцензії на
певні види господарської
діяльності та сертифікати,
що видаються районними
державними адміністрація-
ми, виконавчими органами
відповідних місцевих рад,
яка зараховується відповід-
но до районних бюджетів
та бюджетів місцевого
самоврядування;

Визначити чи є
такі суб‘єкти, для
ОТГ у межах райо-
ну.

22080000
29) надходження від

орендної плати за користу-
вання майновим комплек-

Провести перевір-
ку договорів
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Код 
бюджетної
класифі-

кації

Джерело надходжень Що потрібно
зробити Примітки

сом та іншим майном, що
перебуває в комунальній влас-
ності, засновником яких є рай-
онні, міські ради, об’єднані
територіальні громади;

13000000

30) рентна плата за користу-
вання надрами для видобуван-
ня корисних копалин місцево-
го значення; рентна плата за
користування надрами в цілях,
не пов’язаних з видобуванням
корисних копалин; рентна
плата за спеціальне викорис-
тання води водних об’єктів
місцевого значення; рентна
плата за спеціальне викорис-
тання лісових ресурсів (крім
рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів
у частині деревини, заготовле-
ної в порядку рубок головного
користування). Такі платежі
зараховуються до бюджетів
місцевого самоврядування за
місцезнаходженням (місцем
розташування) відповідних
природних ресурсів, а щодо
водних об’єктів – за місцем
податкової реєстрації платника
рентної плати;

В райдержадмі-
ністрації

Податковий
кодекс ст.338

21040000

31) плата за розміщення тим-
часово вільних коштів відпо-
відних місцевих бюджетів (крім
коштів, отриманих вищими та
професійно-технічними
навчальними закладами від
розміщення на депозитах тим-
часово вільних бюджетних
коштів, отриманих за надання
платних послуг, якщо таким
закладам законом надано від-
повідне право);

Перевірити, якщо
такі є
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Код 
бюджетної
класифі-

кації

Джерело надходжень Що потрібно
зробити Примітки

22130000

32) орендна плата за водні
об’єкти (їх частини), що нада-
ються в користування на умо-
вах оренди районними,
Київською та
Севастопольською міськими
державними адміністраціями,
місцевими радами, яка зарахо-
вується відповідно до район-
них бюджетів, бюджетів місце-
вого самоврядування;

Переглянути всі
договори, щодо
об‘єктів, які є в
межах території
громади. Для гро-
мади у межах райо-
ну, всі платежі за
такими договора-
ми мають йти до
бюджету громади

31010200

33) кошти від реалізації безха-
зяйного майна (у тому числі
такого, від якого відмовився
власник або отримувач), знахі-
док, спадкового майна (у разі
відсутності спадкоємців за
заповітом і за законом, усунен-
ня їх від права на спадкування,
неприйняття ними спадщини,
а також відмови від її прийнят-
тя), майна, одержаного терито-
ріальною громадою в порядку
спадкування чи дарування, а
також валютних цінностей і
грошових коштів, власники
яких невідомі;

Якщо такі є

24160000

34) концесійні платежі щодо
об’єктів комунальної власнос-
ті, засновником яких є район-
ні, міські ради, об’єднані тери-
торіальні громади (крім
концесійних платежів, визна-
чених пунктом 3 частини пер-
шої статті 69-1 цього Кодексу);

Чи є концесійні
договори?

21010000

35) частина чистого прибутку
(доходу) комунальних унітар-
них підприємств та їх об’єд-
нань, що вилучається до бюд-
жету, в порядку, визначеному
відповідними місцевими радами;

Якщо є такі при-
буткові комунальні
підприємства
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Код 
бюджетної
класифі-

кації

Джерело надходжень Що потрібно 
зробити

22012500

36) плата за надання інших адміністра-
тивних послуг

Переглянути фактич-
ні надходження за 2015
рік у кожного суб’єкта
об’єднання та планува-
ти середньорічну суму.

21080900

37) штрафні санкції за порушення зако-
нодавства про патентування;

Переглянути фактич-
ні надходження за 2015
рік у кожного суб’єкта
об’єднання та планува-
ти середньорічну суму.

21081500

37-1) адміністративні штрафи та штраф-
ні санкції за порушення законодавства у
сфері виробництва та обігу алкогольних
напоїв та тютюнових виробів, що зарахо-
вуються за місцем вчинення порушення;

Переглянути фактич-
ні надходження за 2015
рік у кожного суб’єкта
об’єднання та планува-
ти середньорічну суму.

21081100

38) адміністративні штрафи, що наклада-
ються місцевими органами виконавчої
влади та виконавчими органами місцевих
рад або утвореними ними в установленому
порядку адміністративними комісіями;

Переглянути фактич-
ні надходження за 2015
рік у кожного суб’єкта
об’єднання та планува-
ти середньорічну суму.

21080900

39) штрафні санкції внаслідок невико-
нання укладених розпорядником бюджет-
них коштів договорів з суб’єктами госпо-
дарювання на придбання товарів, робіт і
послуг за рахунок коштів відповідних міс-
цевих бюджетів;

Переглянути фактичні
надходження за 2015 рік
у кожного суб’єкта
об’єднання та планува-
ти середньорічну суму.

24061900

40) кошти, отримані від надання учасни-
ками процедури закупівель забезпечення
їх пропозиції конкурсних торгів, які не
підлягають поверненню цим учасникам, у
випадках, передбачених Законом України
«Про здійснення державних закупівель», в
частині здійснення закупівель за рахунок
коштів бюджетів об’єднаних територіаль-
них громад, районних, міських бюджетів;

Переглянути фактичні
надходження за 2015 рік
у кожного суб’єкта
об’єднання та планува-
ти середньорічну суму.

24062000 41) кошти, отримані від учасника - пере-
можця процедури закупівлі під час укладан-
ня договору про закупівлю як забезпечення
виконання цього договору, які не підляга-
ють поверненню учаснику-переможцю, в
частині здійснення закупівель за 

Переглянути фактичні
надходження за 2015 рік
у кожного суб’єкта
об’єднання та планува-
ти середньорічну суму.
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Код 
бюджет-
ної кла-

сифікації

Джерело надходжень Що потрібно
зробити Примітки

рахунок коштів бюджетів об’єдна-
них територіальних громад, район-
них, міських бюджетів;

42) 80 відсотків коштів, отриманих
підприємствами, установами та орга-
нізаціями, що утримуються за раху-
нок бюджетів об’єднаних територі-
альних громад, районних, міських
бюджетів, за здані у вигляді брухту і
відходів золото, платину, метали пла-
тинової групи, дорогоцінне каміння,
і 50 відсотків коштів, отриманих
цими підприємствами, установами
та організаціями за здане у вигляді
брухту і відходів срібло;

Переглянути
фактичні надход-
ження за 2015 рік у
кожного суб’єкта
об’єднання та пла-
нувати середньо-
річну суму.

19010000

43) 25 відсотків екологічного
податку (крім екологічного подат-
ку, що справляється за утворення
радіоактивних відходів (включаючи
вже накопичені) та/або тимчасове
зберігання радіоактивних відходів їх
виробниками понад встановлений
особливими умовами ліцензії
строк), що сплачується (перерахо-
вується) згідно з Податковим
кодексом України на відповідній
території (крім території міст Києва
та Севастополя) і зараховується до
бюджетів міст республіканського
Автономної Республіки Крим та
обласного значення, бюджетів
об’єднаних територіальних громад;

Перевірити
суб‘єктів платників
такого податку.

При плануванні
орієнтуватись на
фактичні надход-
ження цього
податку у звіті про
виконання доходів
районного бюдже-
ту.

44) інші доходи, що підлягають
зарахуванню до бюджетів об’єдна-
них територіальних громад, район-
них, міських бюджетів відповідно
до законодавства.



Приклад розрахунку горизонтального вирівнювання 
для громади N:
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Податок на доходи фізичних осіб 
(контингент)

40 706, 4 тис. грн.

60% податку 24 423,84 тис. грн.

Населення 26,391 тис. чол.

Надходження податку (60%) на 1 жителя 925,46 грн./чол.

середнє по Уêраїні (проãноз МФУ на 2016 р.) 808,7 грн./чол.

відсотоê до середньоãо по Уêраїні

925,46 / 808,7= 1,14 > 1,1
тому застосовується Реверсна
дотація (вилучається 50% суми,
що перевищує значення індексу 1,1)

Сума реверсної дотації ( вилучення)
(24423,84 – 24423,84 тис.грн. *
1,1/1,14) *50%= 469,7 тис. грн.

Таким чином, з бюджету громади вилучається 469,7 тис. грн. у формі

РЕВЕРСНОЇ ДОТАЦІЇ (ВИЛУЧЕННЯ)



Видатки

(Бюджетний кодекс статті 89 та 91)

У цьому розділі перераховано всі видатки, що можуть здійснюватись
з бюджетів об’єднаних територіальних громад відповідно до норм
Бюджетного кодексу. Разом з тим, при плануванні видаткової частини
бюджету громадам необхідно реально оцінити розмір своїх бюджетних
надходжень та зважено підійти до відкриття бюджетної мережі.

У багатьох випадках ефективне здійснення видатків та надання від-
повідної послуги населенню громади можливе при застосуванні форм
співробітництва відповідно до Закону України «Про співробітництво
територіальних громад».
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Код бюджетної
класифікації
(Наказ МФУ від
14.01.2011 №11 та
12.03.2012 № 333)

Видатки на Примітки

010116

органи місцевого самоврядування Встановлення ставок
регламентується
Постановою КМУ 
від 9.03.2006 № 268

Постановою КМУ
від 20.05.2009 № 482

Постановою КМУ
від 9.12.2015 №1013

070000

освіту:
- дошкільну освіту;
- загальну середню освіту: загально-

освітні навчальні заклади (у тому
числі: загальноосвітні навчальні
заклади усіх ступенів, спеціалізовані
школи (школи-інтернати)...

- навчальні заклади для громадян,
які потребують соціальної допомоги
та реабілітації: загальноосвітні школи-
інтернати, загальноосвітні навчальні
заклади для дітей-сиріт і дітей,
позбавлених батьківського піклуван-
ня, дитячі будинки, навчально-реабі-
літаційні центри..., дитячі будинки
сімейного типу та прийомні сім'ї;

- інші державні освітні програми;

Освітню субвенцію
надає МОН.

Бюдж.Кодекс ст.103-2,
103-3

У розрахунку освіт-
ньої субвенції не вра-
ховано видатки на
дошкільну та поза-
шкільну освіту



49

- вищу освіту (на оплату послуг з під-
готовки фахівців, наукових та науково-
педагогічних кадрів у вищих навчаль-
них закладах I-IV рівнів акредитації
державної та комунальної власності
відповідно до програм соціально-еко-
номічного розвитку регіонів);

080000

охорону здоров'я:
- первинну медико-санітарну, амбу-

латорно-поліклінічну та стаціонарну
допомогу (лікарні широкого профілю,
спеціалізовані медико-санітарні части-
ни, пологові будинки, поліклініки і
амбулаторії, загальні стоматологічні
поліклініки, а також дільничні лікарні,
медичні амбулаторії, фельдшерсько-
акушерські та фельдшерські пункти,
центри первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги);

- програми медико-санітарної освіти
(міські та районні центри здоров'я і
заходи з санітарної освіти);

- інші державні програми медичної та
санітарної допомоги (територіальні
медичні об’єднання, центри медичної
статистики, автопідприємства санітар-
ного транспорту, інші програми і заходи);

Субвенцію на охоро-
ну здоров’я розраховує
МОЗ

Бюдж.Кодекс ст.103-
4, 103-5

На інші програмні
заходи по охороні здо-
ров’я іде цільова суб-
венція.

090000

- соціальний захист та соціальне
забезпечення

Видатки здійснюють-
ся за рахунок субвенції
та частина за власні
кошти відповідно до
прийнятих рішень ради.

Бюдж.Кодекс ст.102

110000

- державні культурно-освітні та теат-
рально-видовищні програми (сільські,
селищні та міські палаци і будинки
культури, клуби, центри дозвілля, інші
клубні заклади та бібліотеки; театри,
районні (міські) бібліотеки або центра-
лізовані бібліотеки районної (міської)
централізованої бібліотечної системи,
музеї, виставки, палаци і будинки куль-
тури, школи естетичного виховання
дітей, включаючи заклади та установи
комунальної власності, яким надано
статус національних, зоопарки кому-
нальної власності)
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130000

- фізичну культуру і спорт: утримання
та навчально-тренувальна робота дитя-
чо-юнацьких спортивних шкіл усіх
типів (обласного значення), заходи з
фізичної культури і спорту та фінансова
підтримка місцевих осередків всеукра-
їнських громадських організацій фіз-
культурно-спортивної спрямованості і
спортивних споруд місцевого значення.

місцеву пожежну охорону;

муніципальні формування з охорони
громадського порядку;

150000
типове проектування, реставрацію та

охорону пам'яток архітектури;

170000

транспорт, дорожнє господарство:
- регулювання цін (тарифів) на пере-

везення пасажирів у пасажирському
транспорті за рішенням місцевого
органу виконавчої влади та органу міс-
цевого самоврядування відповідно до
наданих повноважень;

- експлуатацію дорожньої системи
місцевого значення (у тому числі робо-
ти, що проводяться спеціалізованими
монтажно-експлуатаційними підрозді-
лами);

- будівництво, реконструкцію, ремонт
та утримання доріг місцевого значення,
вулиць і доріг комунальної власності у
населених пунктах, а також капіталь-
ний та поточний ремонт вулиць і доріг
населених пунктів та інших доріг, які є
складовими автомобільних доріг дер-
жавного значення (як співфінансуван-
ня на договірних засадах).

210110
заходи з організації рятування на

водах;

230000 обслуговування місцевого боргу;

200700
програми природоохоронних заходів

місцевого значення

100000 управління комунальним майном;

160101 регулювання земельних відносин;

210000
заходи у сфері захисту населення і

територій від надзвичайних ситуацій...
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210107
заходи та роботи з мобілізаційної під-

готовки місцевого значення

250203
проведення місцевих виборів у

випадках,

180409
членські внески до асоціацій органів

місцевого самоврядування та їх добро-
вільних об'єднань;

підвищення кваліфікації депутатів
місцевих рад та посадових осіб місце-
вого самоврядування;

180109
реалізацію програм допомоги і гран-

тів міжнародних фінансових організа-
цій та Європейського Союзу;

150000
програми підтримки будівництва

(реконструкції) житла для окремих
категорій громадян;

інші програми, пов'язані з виконан-
ням власних повноважень...
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