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Шановні друзі.
Черговий номер Вісника Інституту громадянського сус-

пільства, який ви тримаєте в руках, сьогодні містить нову
інформацію щодо місцевого самоврядування та регіо-
нального розвитку, а саме — в частині огляду законодав-
чих ініціатив, що з'являються, а також практику з процесу
децентралізації та досвід регіонального розвитку.

Ми публікуємо декілька різнопланових матеріалів —
від аналізу законопроекту про виведений капітал в час-
тині ризиків, які він несе для регіональних бюджетів, до
міркувань, чим загрожує затягування з призначенням
перших виборів у новоутворених об'єднаних територі-
альних громадах.

На нашу думку, український парламент та український
уряд впродовж останніх трьох років створили, в основно-
му, юридичні рамки для децентралізації та впровадження
нової державної регіональної політики, проте до завер-
шення цих реформ залишилось здійснити лише кілька кро-
ків, які часом виглядають надто складними, хоча, направду,
вони є необхідними і достатньо простими.

Так, сьогодні понад 68% населення України вже про-
живає у територіальних громадах, які відчули ефекти від
децентралізації (це міста обласного значення та об'єдна-
ні територіальні громади), натомість решта — досі мусить
жити в старій ієрархічній системі через психологічну не
готовність до реформ голів сільрад, сільських чи районних
депутатів, а в Закарпатті — через небажання голови
обласної державної адміністрації… Така ситуація не може
тривати надмірно довго, тому, на наше переконання,
було б доцільно завершити реформу місцевого самовря-
дування та територіальної організації влади до чергових
місцевих виборів.

Зараз на розгляді Верховної Ради України знаходиться
проект Закону «Про засади адміністративно-територі-
ального устрою», ухвалення якого найближчим часом
стало б переконливим сигналом для тих, хто залишився
осторонь децентралізації, що процес є таки не відворот-
ним і рухається до завершення.

У наступному номері ми плануємо більш детально
проаналізувати цей законопроект, його пов'язаність з
іншими законами, обговорити можливі часові рамки
впровадження.

Команда Інституту громадянського суспільства
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Децентралізація та регіональний розви-
ток. Продовження реформ і нові завдання.

Про це йдеться у Посланні Президента України
Петра Порошенка до Верховної Ради України 
від 20 вересня 2018 року.

«Аналітична доповідь до щорічного Послання
Президента України до Верховної Ради України
«Про внутрішнє та зовнішнє становище України
в 2018 році», яку підготував Національний
інститут стратегічних досліджень, є досить вели-
ким та ґрунтовним документом.

Пропонуємо увазі наших читачів окремі витя-
ги з цієї доповіді, які стосуються децентралізації
та регіонального розвитку:

Про децентралізацію та підтримку
регіонального розвитку в цифрах

«Завдяки реформі децентралізації Україна
стала однією з найбільш бюджетно децентралі-
зованих держав Європи, де понад 51% публіч-
них коштів — це кошти місцевих бюджетів, а
частка місцевих бюджетів становить понад 15%
ВВП України. Частка місцевих податків у дохо-
дах місцевих бюджетів зросла з 1% у 2014 р.
до 30% — у 2018 р. Бюджетне вирівнювання,
яке нині здійснюється на основі оцінки доходів, а
не видатків місцевих бюджетів, стимулює тери-
торіальні громади до розвитку місцевої економі-
ки, а відтак — і розвитку людського капіталу.

Місцеве самоврядування стає активним грав-
цем у розвитку спроможності територій і регіонів.
Діє Державна стратегія регіонального розвитку до
2020 року. Всі регіони також мають власні страте-
гії розвитку. Місцеві бюджети стали основними
інвесторами в інфраструктуру територій. Дер-
жава цьому активно допомагає. Фінансу-вання
регіонального розвитку з держбюджету здійсню-
ється за рахунок Державного фонду регіонально-
го розвитку. Підтримка розвитку територій з

Державного бюджету України зросла з 
0,5 млрд. грн. у 2014 році до 19,37 млрд. грн. — у
2018 році. Завдання Уряду та Верховної Ради —
створити умови для збільшення розміру Держав-
ного фонду регіонального розвитку до рівня в
1,5% від доходів Держбюджету, і передбачити
можливості спрямування частини цього Фонду на
розвиток проблемних територій».

Про бюджетно-фінансову
децентралізацію і її впливи 

на розвиток

«Результати бюджетно-фінансової децентралі-
зації демонструють низку позитивних тенденцій:

1. Україна увійшла до групи найбільш фінан-
сово децентралізованих європейських держав.
Місцеві бюджети перевищили за розміром 15%
ВВП України і становлять понад 51% консолідо-
ваного бюджету України.

Органи місцевого самоврядування перестали
бути «соціальними касами» винятково для виплат
зарплати кільком працівникам сільради. Вони
стали повноцінними органами, що впливають на
розвиток своїх територій, і є найбільшими публіч-
ними інвесторами в території.

Важливо, що це стосується як міст обласного
значення, так і об'єднаних територіальних гро-
мад. Органи місцевого самоврядування отрима-
ли значно більший фінансовий ресурс для влас-
ного розвитку, модернізації інфраструктури,
поточних та капітальних ремонтів всього місько-
го громадського простору.

Бюджетне вирівнювання, яке тепер здійсню-
ється на основі оцінки доходів, а не видатків міс-
цевих бюджетів, стимулює місцеві об'єднані
територіальні громади та громади міст обласно-
го значення економити кошти, розвивати місце-
ву економіку, а відтак і стимулювати розвиток
людського капіталу.

Витяги з «Аналітичної доповіді до щорічного 
Послання Президента України до Верховної Ради
України «Про внутрішнє та зовнішнє становище
України в 2018 році»»
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Діяльність органів місцевого самоврядування
впродовж 2015–2017 років показала, що на
місцевому рівні формується новий прошарок
ефективних управлінців, які за кілька років змо-
жуть вийти на рівень державного управління.

2. Створено вже понад 800 об'єднаних тери-
торіальних громад (ОТГ), передусім у сільських
територіях, які вперше за всі роки незалежності
отримали пряме бюджетне фінансування влас-
ної інфраструктури (1 млрд. грн. у 2016 році,
1,5 млрд. у 2017-му році, 1,9 млрд. у 2018-му
році), що дало змогу побудувати сотні кіломет-
рів водогонів, облаштувати освітлення вулиць,
відремонтувати сотні шкіл, дитячих садочків, від-
крити нові футбольні поля, спортивні зали тощо.

Об'єднані міські територіальні громади активно
долучилися до розвитку сільських територій, які
увійшли до складу таких громад. Саме в сільських
територіях у першу чергу відновлюється критично
важлива для людей інфраструктура — водогони,
освітлення вулиць, здійснюється ремонт дитячих
садків та шкіл. Саме в сільських територіях стиму-
люється створення нових кооперативів, які мають
збільшити доходи домогосподарств, і покращити
таким чином якість життя сільського населення.

Міста обласного значення та ОТГ поступово
переймають функції державного архітектурно-
будівельного нагляду, чим покращують свою
інвестиційну привабливість, стимулюють будів-
ництво на своїх територіях, мінімізують коруп-
ційні ризики.

Побоювання багатьох противників децентра-
лізації, що людям буде потрібно їздити за довід-
ками кудись далеко, зазнали повного фіаско.
Центри надання адміністративних послуг, які від-
крились у громадах, право старост на надання
довідок та здійснювати певні нотаріальні дії лікві-
дували проблему довідок як таку. У деяких ОТГ
місцеві ЦНАПи надають послуги міським жите-
лям, які не хочуть чекати в чергах у місті.

3. Зросли податкові надходження місцевих
бюджетів. Упродовж січня–травня 2018 р.
надходження до загального фонду місцевих
бюджетів України (без урахування міжбюджет-
них трансфертів) становили 89,7 млрд. грн. та
зросли порівняно з аналогічним періодом 2017 р.
на 24,1%, що свідчить про підвищення зацікав-

леності органів місцевого самоврядування у
збільшенні надходжень до місцевих бюджетів,
реалізації заходів щодо пошуку резервів їх
наповнення та підвищення ефективності адмініс-
трування податків і зборів.

Завдяки проведенню активних процесів об'єд-
нання територіальних громад у 2015–2017 рр.,
що зумовило розширення їх дохідної бази, за
січень–травень 2018 року надходження до 366
ОТГ, утворених упродовж 2015–2016 рр., зросли
на 22,9%, і становили 4 млрд. грн.; надходження
до 299 ОТГ, які були утворені в 2017 р., становили
3,5 млрд. грн., що у 2,7 раза більше від обсягу
доходів цих ОТГ за аналогічний період 2017 року.

Найбільшу частку в доходах місцевих бюджетів
займають надходження від сплати податку на
доходи фізичних осіб — 50,8 млрд. грн., або
56,6% від загальної суми доходів місцевих бюд-
жетів (без урахування міжбюджетних трансфер-
тів). Порівняно з січнем–травнем 2017 р. надход-
ження податку зросли на 27,8%. З 13 регіонів,
для яких характерні темпи приросту ПДФО вищі
за середній показник в Україні, п'ять регіонів
забезпечили приріст понад 30%, найнижчий при-
ріст мають Миколаївська та Луганська області. За
бюджетами ОТГ надходження ПДФО зросли в
2,3 раза й становили 7,4 млрд. грн.

У січні–травні 2018 р. надходження акцизно-
го податку з роздрібних продажів становили 
5,3 млрд. грн., або на 1,1% більше ніж за анало-
гічний період 2017 р. З них 3 млрд. грн. — це
надходження акцизного податку з палива, який
місцеві бюджети отримують із державного бюд-
жету в розмірі 13,44% від акцизного податку з
виробленого та ввезеного на митну територію
України палива.

4. Зросла роль місцевих податків та зборів у
наповненні місцевих бюджетів. Вагомим податко-
вим джерелом наповнення місцевих бюджетів є
плата за землю, яка у структурі доходів становить
11,6%. Збільшення надходжень плати за землю
відбулося завдяки збільшенню площ, щодо яких
проведена грошова оцінка земель; проведенню
інвентаризації земельних ділянок наданих у корис-
тування та оренду; проведенню індексації норма-
тивної грошової оцінки землі; перегляду укладених
угод на оренду землі та величину орендної плати.
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Крім того, з лютого 2018 р. розпочався процес
передачі земельних ділянок сільськогосподарсько-
го призначення державної власності в комунальну
власність відповідних об'єднаних територіальних
громад, що додатково сприятиме збільшенню
податкових надходжень у місцеві бюджети. Як
наслідок, у бюджетах ОТГ на 9,5% відбувся при-
ріст плати за землю, що становив 89,2 млн. грн.

У зв'язку зі змінами до податкового законодав-
ства та розвитком підприємницької діяльності 
у січні–травні 2018 р. зафіксовано значний при-
ріст надходжень єдиного податку, сума якого ста-
новила 12,2 млрд. грн., тобто надходження від
січня–травня 2017 р. зросли на 2,7 млрд. грн.,
або 28,7%. За бюджетами ОТГ надходження
зросли на 30,9%, за бюджетами міст обласного
значення — на 24,9%.

Варто звернути увагу на динамічне зростання
доходів від сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки, надходження від
якого в січні–травні 2018 р. становили 1,4 млрд. грн.,
що перевищує минулорічний показник надход-
жень у 1,6 рази. Приріст доходів за бюджетами
ОТГ сягнув рівня 65,8%, за бюджетами міст
обласного значення — 53%.

Про нову державну регіональну
політику і її перші наслідки

«Державна стратегія регіонального розвитку
на період до 2020 року (ДСРР2020) ухвалена в
2014 році зафіксувала ключові державні пріо-
ритети у регіональному розвитку, зокрема —
формування єдиного українського простору та
підвищення конкурентоспроможності регіонів.

Ухвалення Закону «Про засади державної регіо-
нальної політики» та статті 24-1 Бюджетного кодек-
су України створили європейську систему стратегіч-
ного планування регіонального розвитку та умови
його стабільного і прозорого фінансування.

Найвагомішими інструментами фінансового
стимулювання регіонального розвитку є фінан-
сування проектів місцевого розвитку за рахунок
Державного фонду регіонального розвитку
(ДФРР), обласного бюджету — завдяки співфі-
нансуванню програм і проектів розвитку терито-
ріальних громад та бюджету участі.

Державний фонд регіонального розвитку зріс
від 1,5 млрд. в 2013 році до 6 млрд. в 2018 році.

Вперше в історії незалежної України в 2018 році
було реалізовано п'ять загальнодержавних про-
грам спрямованих на досягнення стратегічних
цілей, визначених ДСРР2020 за кошти, отримані
Україною від ЄС у розмірі понад 600 млн. гривень.

Саме завдяки активним діям реалізації децен-
тралізації та реформи у сфері регіонального роз-
витку, зовнішня підтримка цих реформ за раху-
нок ЄС, США, Німеччини, Швейцарії, Швеції,
Польщі, Естонії та інших країн і міжнародних
організації склала понад 200 млн. євро.

За кошти міжнародних партнерів профінансо-
вано облаштування кількох сотень центрів надан-
ня адміністративних послуг, проводиться велика
кількість навчальних заходів, які зміцнюють спро-
можність місцевої влади управляти територіями.

З свого боку у 2018 р. Кабінет Міністрів
України затвердив перелік із 477 інвестиційних
програм і проектів регіонального розвитку на
загальну суму понад 4 млрд. грн., що фінансу-
ватимуться за рахунок ДФРР».

Завдання на коротку перспективу

«У поточному та наступному роках перед краї-
ною стоїть завдання завершити реформу місце-
вого самоврядування та територіальної організа-
ції влади, і конвертувати децентралізацію та нову
систему державної регіональної політики у при-
скорене економічне зростання територій.

Для реалізації цієї амбітної цілі необхідно
здійснити такі першочергові кроки:

1.1. Першочергово ухвалити закон «Про засади
адміністративно-територіального устрою України».

На його основі Урядом мають бути підготовле-
ні та внесені на розгляд парламенту закони про
затвердження нового адміністративно-територі-
ального устрою на рівні громад та районів.

1.2. Необхідно завершити нормативне врегу-
лювання державного нагляду в системі органів
місцевого самоврядування. Уряд має невідкладно
подати необхідний законопроект до Верховної
Ради України.

1.3. Повинен бути належним чином відкори-
гований закон «Про статус депутатів місцевих
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рад», який має забезпечити конституційний
захист депутатів від протиправного тиску і вод-
ночас не дати їм можливості знехтувати захис-
том інтересів територіальної громади та своїх
виборців.

1.4. Об'єднані територіальні громади, а тепер і
міста обласного значення, до яких долучаються
сусідні сільські територіальні громади, потребу-
ють удосконалення системи просторового плану-
вання. Вони мають отримати право і можливість
на розробку і ухвалення схеми планування на
всю свою територію. Зволікання з ухваленням
такого закону парламентом впродовж декількох
років є неприпустимим.

2. Для формування згуртованості України та
реалізації державних пріоритетів Державної
стратегії регіонального розвитку, удосконалення
системи стратегічного планування та фінансу-
вання регіонального розвитку:

2.1. передбачити збільшення Державного
фонду регіонального розвитку на 2019 і
подальші роки до 1,5% видатків державного
бюджету України. Третина цих коштів має йти
на реалізацію державних програм та проектів,
що випливають із Державної стратегії регіо-
нального розвитку і спрямовані на формування
ЗГУРТОВАНОСТІ України, дві третини — на
фінансування проектів регіонального розвитку
у територіях;

2.2. гармонізувати норми ключових для регіо-
нального розвитку законів — «Про стимулюван-
ня розвитку регіонів» та «Про засади державної
регіональної політики». Причому тут варто
сформувати нові законодавчі рамки для стиму-
лювання розвитку проблемних територій: гір-
ських, віддалених, слабко заселених територій,
територій у зоні розмежування та прикордонних
з Російською Федерацією, тощо;

2.3. повернути життя у території вздовж украї-
но-російського кордону чи зони розмежування
на Донбасі, поліпшити ситуацію у старопромис-
лових районах чи гірських територіях неможли-
во без підприємництва. Тому при підготовці
комплексних змін законодавства, що регулює
питання регіонального розвитку, маємо знайти
збалансовані інструменти державної підтримки
такого підприємництва, через пільгове оподатку-

вання, надання гарантій державного страхуван-
ня ризиків, часом, можливо, — і прямого субси-
дування. Потрібно внести відповідні зміни до
Податкового, Бюджетного кодексу, Закону
«Про державну допомогу».

3. Координація дій — пріоритет, який стає
визначальним.

Завдяки спільній діяльності Президента, Уряду
та парламенту, в 2018 році з державного бюд-
жету на підтримку різних секторів та галузей
передбачено понад 37 млрд. грн., і більшість цих
коштів буде використане якраз в регіонах. У
2019 році ця цифра має бути не меншою. Маємо
створити систему координації головних розпо-
рядників цих коштів, аби їх використання мало
синергетичний ефект, відповідало стратегічним
планувальним документам та забезпечувало
економічне зростання регіонів.

Урядовий план заходів з реалізації Державної
стратегії регіонального розвитку на період до
2020 року має, відповідно до кращих європей-
ських практик, стати принципово новим докумен-
том, який складається із програм, які спрямовані
на досягнення стратегічних цілей, визначених
стратегією, мають чіткі індикатори успішності,
етапи реалізації, а головне і принципово нове
для України — кошти, необхідні для їх виконання.

Цей документ має стати робочою основою
для планування діяльності різних міністерств і
відомств на територіях, для досягнення синергії
від залучених ресурсів».

На нашу думку, цей документ потребує серйоз-
ного осмислення і переведення у чіткі законопро-
екти, акти Уряду, аби завдання, викладені тут,
могли бути реалізовані комплексно і вчасно.

Життя дуже швидко змінюється. Українські
реформи — децентралізація та регіональний роз-
виток динамічно розвиваються і часто потреби
цих реформ випереджають законодавче забез-
печення.

Повний текст «Аналітичної доповіді до щорічного
Послання Президента України до Верховної Ради
України «Про внутрішнє та зовнішнє становище
України в 2018 році» дивіться на web-сайті
Національного інституту стратегічних досліджень
за посиланням: www.niss.gov.ua.
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У липні 2018 року Президент України зареєс-
трував Проект Закону «Про внесення змін до
Податкового кодексу України щодо податку на
виведений капітал» (реєстр. № 8557).

Цей законопроект передбачає заміну з 1 січня
2019 року податку на прибуток підприємств подат-
ком на виведений капітал. Лише банкам докумен-
том дозволено застосовувати податок на прибуток
підприємств до 31 грудня 2021 року.

Також законопроектом передбачається, що
сума дивідендів, які виплачуватимутся за
2018 рік, не оподатковуватиметься подат-
ком на виведений капітал у межах обсягу
оподаткованого прибутку, з якого раніше
був сплачений податок на прибуток під-
приємств.

Об'єктом оподаткування податком на виведе-
ний капітал визначаються операції з виведення
капіталу та операції, прирівняні до операцій з
виведення капіталу.

До операцій з виведення капіталу нале-
жатимуть виплата дивідендів на користь неплатни-
ка податку, виплата частини прибутку державними
некорпоратизованими, казенними чи комунальни-
ми підприємствами, повернення внесків власнику
корпоративних прав — неплатнику податку 
(у сумі, що перевищує вартість внеску, здійсненого
засновником та/або власником до статутного
капіталу такої юридичної особи) тощо.

До операцій, прирівняних до операцій з
виведення капіталу, зокрема, належатимуть:

n відсотки, сплачені нерезидентам — пов'яза-
ним особам і нерезидентам, зареєстрова-
ним у державах, що є низькоподатковими
юрисдикціями;

n виплати в межах договорів страхування або
перестрахування на користь страховиків-
нерезидентів (в окремих випадках);

n фінансова допомога, надана платником
податку неплатнику податку, яка не підлягає
поверненню, або надана пов'язаній особі,
або надана непов'язаній особі та залиша-
ється неповернутою протягом 12 місяців
(крім окремих випадків);

n виплата (переказ), що здійснюється у зв'язку
з: переказом коштів з рахунків в українських
банках на рахунки платника податку, від-
криті за кордоном; погашенням зобов'язань,
що виникли за договорами, виконання яких
не призводить до зарахування коштів на
рахунки платників податку в українських
банках, або до отримання платником подат-
ку майна, робіт, послуг;

n господарські операції, визнані контрольо-
ваними за правилами трансфертного ціно-
утворення, якщо їх умови не відповідають
принципу «витягнутої руки» в частині дона-
рахованих сум;

n операції з безоплатного надання майна
неплатнику податку (крім окремих випадків);

n виплати, що здійснюються у зв'язку із вкла-
денням в об'єкти інвестицій (в тому числі
придбанням майна), які перебувають за
межами території України, придбанням
робіт, послуг у неплатника податку–нере-
зидента, та/або передача майна, надання
робіт, послуг неплатнику податку–нерези-
денту (якщо розрахунки чи постачання
майна, робіт, послуг за відповідними опера-
ціями не здійснено у 360-денний чи інший
строк відповідно до законодавства);

n кошти та/або вартість майна, передані до
статутного капіталу неплатника податку;

Короткий аналіз законопроекту «Про внесення змін
до Податкового кодексу України щодо податку 
на виведений капітал» з огляду на його вплив 
на регіональні бюджети
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n кошти та/або вартість майна, виплачені у
зв'язку з придбанням товарів, робіт та послуг
у пов'язаних фізичних осіб, які застосовують
спрощену систему оподаткування;

n виплата роялті в сумах перевищення ліміту
та в інших окремих випадках.

Платниками податку на виведений капітал
передбачено визначити резидентів, які прова-
дять господарську діяльність як на території
України, так і за її межами, та нерезидентів, які
провадять на території України визначену
Кодексом діяльність.

Пропонується застосовувати такі ставки подат-
ку на виведений капітал:

n 15% — до операцій з виведення капіталу;

n 20% — до операцій, прирівняних до опера-
цій з виведення капіталу (крім зазначених
нижче операцій, що оподатковуються за
ставкою 5%);

n5% — до коштів, сплачених на виконання бор-
гових зобов'язань пов'язаним особам–нерези-
дентам (у випадках перевищення сукупної
суми боргових зобов'язань перед всіма
пов'язаними особами — нерезидентами над
сумою власного капіталу платника більш ніж у
3,5 раза (для фінансових установ та компаній,
які здійснюють виключно лізингову діяльність, —
більш ніж у 10 разів) або реєстрації нерезиден-
та у державі, яка є низькоподатковою юрисдик-
цією, застосовуватиметься ставка 20%).

До 31 грудня 2018 року на веб-сайті Державної
фіскальної служби України передбачено створення
Реєстру платників податку на виведений капітал.
Реєстр буде сформовано Державною фіскальною
службою України шляхом включення до нього плат-
ників податку на прибуток підприємств, зареєстро-
ваних у контролюючих органах станом на 1 грудня
2018 року (крім банків, які прийняли рішення спла-
чувати податок на прибуток підприємств).

Тепер розглянемо як пропоновані зміни тор-
кнуться місцевих бюджетів. 

Мал.1. Структура дохідної частини обласних бюджетів у 2018 році 
(без врахування офіційних трансфертів)
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У зведеному державному бюджеті України на
2018 рік надходжень від податку на прибуток
підприємств передбачено у сумі 88,7 млрд.грн.
Відповідно до норм бюджетного кодексу, части-
на даних надходжень, а саме:

n 10% податку на прибуток підприємств;

n податок на прибуток підприємств та фінан-
сових установ комунальної власності;

є складовими дохідної частини місцевих бюд-
жетів. Так у 2018 році для всіх місцевих бюдже-
тів надходження по цих джерелах передбачено
у сумі 6,4 млрд. грн.

Зауважимо, що саме для обласних бюдже-
тів, які безпосередньо впливають на реаліза-
цію регіональної політики, джерело надход-
жень від податку на прибуток підприємств має
суттєвий вплив. Частка надходжень податку на
прибуток у структурі доходів обласних бюд-
жетів у 2018 році (без врахування офіційних
трансфертів) становить 9% всіх надходжень
до бюджету.

Варто зауважити, що податок на прибуток
підприємств є одніє зі складових горизонтально-
го вирівнювання податкоспроможності облас-
них бюджетів. Так від обсягу його надходження
на певній території (разом із обсягом ПДФО та
кількістю населення) залежить індекс податкос-
проможності певної території, а відтак — і обсяг
трансферту.

Отже, при скасуванні даного виду податку
слід передбачити стабільні компенсатори для
місцевих бюджетів, чого, на жаль, не передбаче-
но у нинішній редакції даного законопроекту.

Оскільки при підготовці проектів місцевих
бюджетів органи місцевого самоврядування орі-
єнтуються передусім на основні види надходжень
та обсяги трансфертів. На випадок ухвалення
вказаного закону до початку 2019 року, підго-
товка проектів місцевих бюджетів на 2019 рік
стає неможливою.

Всі органи місцевого самоврядування, відповід-
но до норм Бюджетного кодексу, мають затверди-
ти свої бюджети до 25 грудня року, що передує
плановому. Однак, законопроектом передбаче-

но лише з 1 грудня почати складати Реєстр плат-
ників податку на виведений капітал. І не факт, що
частка цього податку буде закріплена за місцеви-
ми бюджетами. Ще складніше буде прорахувати
обсяги надходжень від нового податку і на скільки
стабільними вони будуть. Тому ризики для місце-
вих бюджетів збільшуються.

Замість висновку:

1. Зі зміною системи оподаткування
підприємств області бюджети втрачають
понад 9% надходжень до своїх бюдже-
тів, оскільки компенсаторів не передба-
чено.

2. Розрахунок індексу податкоспро-
можності регіонів ускладнюється, відпо-
відно обсяги міжбюджетних трансфертів
невідомі. Отже, затвердження місцевих
бюджетів до 25 грудня стає неможливим.
Початок бюджетного процесу усклад-
нюється.

3. Оскільки даний податок новий і база
оподаткування наразі не існує, при
закріплені частки нового податку за міс-
цевими бюджетами, реалістичність над-
ходжень до обласних бюджетів суттєво
знижується. Цей факт позбавляє регіо-
нальні бюджети провадити стабільну та
прогнозовану державну регіональну по-
літику.

4. Впровадження податку на виведе-
ний капітал з 2019 року не виглядає
можливим і потребує суттєвого перехід-
ного періоду для збалансування надход-
жень регіональних бюджетів та бюджет-
ного вирівнювання.

Матеріал підготовлено в межах проекту
«Децентралізація в Україні: від моніто-
рингу до реагування» за підтримки Між-
народного фонду «Відродження».

Ніна Наталенко, 18. 09.18
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У всьому світі села урбанізуються. Відбуваєть-
ся швидкими темпами урбанізація і в Україні.
Стираються межі між містом і селом, змінюються
їхні стосунки. Особливо це видно на прикладі
великих міст. Але не лише. Ми подивилися на
деякі зображення розмежування територій міст
з довколишніми селами із космосу. І що поба-
чили?

Візьмемо до прикладу мал. 2, на якому пока-
зано розмежування міста Старокостянтинів та
села Григорівка. Тут ми можемо спостерігати як
частина однієї вулиці знаходиться на території
міста, а інша частина — на території села. Тобто,
фактично, відсутня буферна зона між цими
населеними пунктами. Виникає слушне запитан-
ня: хто має цю вулицю прибирати? Виходить так,
що частину вулиці мала би прибирати міська
рада, а іншу частину — сільська. Складається
абсурдна ситуація, яка на рівному місці пород-
жує проблему. А як же її вирішити? Можна піти
складним шляхом зміни меж територій. А можна
використати механізм співробітництва, який
помножений на синергію двох громад, збільшить
можливості обох.

Таку ж картину ми можемо спостерігати і на
мал. 3, де зображено розмежування міста Біла
Церква з селом Фурси.

Малюнок 4 також демонструє фактичну від-
сутність меж між містом Херсон та прилеглими
територіями сіл Зимівник, Чорнобаївка та
Степанівка.

Де закінчується місто?

Мал. 2. Розмежування міста
Старокостянтинів та села

Григорівка

Мал. 3. Розмежування міста Біла
Церква з селом Фурси

1
адміністративні межі м. Біла Церква
на топографічній карті

2
адміністративні межі м. Біла Церква
згідно з ПРОЕКТОМ Генерального
плану, розробленого у 2016 році

3
межі Фурсівської об’єднаної терито-
ріальної громади, створеної напри-
кінці жовтня 2017 року
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На малюнках 5, 6 і 7, ми побачимо таку ж
ситуацію і в місті Хмельницький з сусіднім селом
Шаровечка, яке вже давно сприймається як
окраїна міста, та — в місті Черкаси з сусідніми
селами Руська Поляна та Хутори.

Отже, на цих малюнках ми наглядно побачи-
ли, природу виникнення проблем співжиття вели-
кого міста і прилеглих сільських територій.
Фактично, місто, руйнуючи межі, поглинає село.
Така ситуація потребує нових підходів у вирішен-

ні проблем, що у зв'язку з цим виникають. І таким
універсальним рішенням може стати механізм
міжмуніципального співробітництва.

Матеріал підготовлено в межах проекту
«Партнерство між міськими та сільськи-
ми територіальними громадами як ефек-
тивний інструмент місцевого економіч-
ного розвитку» за підтримки Програми
«U-LEAD з Європою».

Мал. 4. Розмежування міста Херсон та
сіл Зимівник, Чорнобаївка, Степанівка

Мал. 5. Розмежування міста
Хмельницький та села Шаровечка

Мал. 6. Розмежування міста
Черкаси і села Руська Поляна

Мал. 7. Розмежування міста 
Черкаси і села Хутори
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Готуючи реформу місцевого самоврядування
та територіальної організації влади в Україні,
розробники керувались кількома ключовими
викликами/припущеннями, які могли завадити
проведенню реформи, і які мали бути мінімізо-
ваними певними нормами законодавства, про-
екти якого тоді готувались:

1. В Україні, через надзвичайну слаб-
кість публічних інституцій, які не можуть
забезпечити дотримання законів різни-
ми суб'єктами, люди традиційно вико-
нують норми законів винятково добро-
вільно.

2. Недовіра в суспільстві по лініях сус-
пільство-влада (загалом), органи вико-
навчої влади — органи місцевого само-
врядування є просто надмірною. Проте,
до органів місцевого самоврядування
базового рівня рівень довіри суттєво
вищий, ніж до органів влади національ-
ного рівня.

3. Україна регіонально є досить роз-
маїтою, оскільки різні її регіони утвори-
лись в різні історичні періоди, і довгий час
перебували у складі різних імперій.

4. Органи місцевого самоврядування
регіонального рівня — обласні ради — є
досить політизованими, а тому схильні до
ухвалення різних «політичних рішень».
Для них політична доцільність може
переважати над державними інтересами
та законодавчими приписами.

5. У Верховній Раді України часто немає
монолітної урядової більшості, і ухвалення
рішень, у своїй більшості, є результатом різ-
номанітних компромісів, які часто шкодять
чистоті правового регулювання.

Логіка реформи від розробників
Отже, з огляду на згадані вище виклики/при-

пущення, розробниками було запропоновано
два варіанти реформи.

Перший:

n ухвалення змін до Конституції;

n ухвалення нових законів про адміністратив-
но-територіальний устрій, про місцеве само-
врядування, про місцеві державні адмініс-
трації, про місцеві вибори;

n зміна бюджетного законодавства для посилен-
ня спроможності місцевого самоврядування;

n затвердження нового адміністративно-тери-
торіального устрою;

n проведення місцевих виборів на новій тери-
торіальній основі.

На жаль, так не сталось, і статись не могло, з
огляду на українські реалії. Тому паралельно цій
системній логіці було запропоновано інший
варіант, який і реалізовується зараз в Україні, і
який мав свою логіку реалізації.

Другий варіант реформи, основні кроки:

n ухвалення закону, що відкриває можливості
створення спроможних територіальних гро-
мад, ключового суб'єкта місцевого самовря-
дування — Закон «Про добровільне об'єд-
нання територіальних громад» та необхідних
урядових актів для початку реформи;

n ухвалення змін до бюджетного законодав-
ства, які розширюють фінансові можливості
міст обласного значення та ОТГ (об'єднаних
територіальних громад);

Про проблему торпедування децентралізаційної
реформи
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n запровадження фінансової підтримки ство-
рення інфраструктури для ОТГ;

n моделювання перспективних ОТГ через під-
готовку проекту Плану формування спро-
можних територіальних громад;

n проведення консультацій між суміжними
територіальними громадами щодо об'єд-
нання в одну спроможну громаду, відповід-
но до Перспективного плану;

nприйняття рішень місцевими радами про об'єд-
нання;

n надання ОДА (обласним державним адмі-
ністраціям) необхідних документів в ЦВК
(Центральній виборчій комісії) про призна-
чення виборів у ОТГ;

n Призначення ЦВК перших виборів у ОТГ;

n Формування органів новоутворених ОТГ.

Ця логіка, на жаль, не була продовжена нор-
мативними актами щодо зміни районного рівня,
оскільки політична еліта на момент ухвалення
закону «Про добровільне об'єднання територі-
альних громад» була не готова до перетворень
районного рівня.

На етапі запровадження реформи по другому
варіанту розробники передбачали можливу
негативну роль обласних рад у здійсненні рефор-
ми. Проте, прихильники «вертикалі рад» таки
внесли у проект закону норми, які передбачали
затвердження перспективних планів формування
територіальних громад в області, власне, облас-
ною радою.

Сьогодні ж виявилось, що найактивнішими суп-
ротивниками реформи є такі ключові суб'єкти:

n районні ради і їх голови;

n районні державні адміністрації;

n фракції Аграрної партії, політичної партії
«Батьківщина», почасти — всеукраїнського
об'єднання «Свобода» та політичної партії
«Опозиційний блок» в обласних радах;

n представники агрохолдингів та великих фер-
мерів, які бояться втратити вплив на сільради;

n ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ.

Оскільки, щодо противників реформи на міс-
цевому рівні уже говорилось неодноразово, ми
тут спробуємо розглянути ситуацію щодо впливу
ЦВК на спроби зупинення реформи.

ЦВК як гальмо децентралізації?

Двічі ЦВК уже ставала об'єктом уваги з боку
мешканців територіальних громад, які пройшли
всі процедури об'єднання, але проведення вибо-
рів у яких ЦВК вперто блокувала: це утворення
громад із різних районів, це утворення громад
навколо міст обласного значення.

Замість того, аби просто звільнити членів цієї
комісії, які виходять за межі своїх повноважень
технічного органу з призначення та проведення
виборів, і стають політичним органом, який може
зупинити процес на основі власних умовиводів
щодо відповідності закону «Про добровільне
об'єднання громад» Конституції України, Вер-
ховна Рада України вносила зміни до закону, які
не були обов'язковими.

Усі попередні спроби ЦВК зупинити вибори в
ОТГ базувались на надуманих аргументах, які
досить просто нівельовувались внесенням точко-

Проте, розробники не передбачили
блокування реформи зі сторони облас-
них державних адміністрацій, які мали
б точно і однаково виконувати норми
закону і рішення Уряду, оскільки зна-
ходяться в системі органів виконавчої
влади.

А про блокування децентралізації
членами Центральної виборчої комісії
не здогадувався ніхто.
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вих змін у законодавство, аби задовольнити
юридичні апетити ЦВК, і вибори у більшості ОТГ,
якими ЦВК спочатку відмовила, таки відбулись.
Просто через таку позицію ЦВК сотні тисяч укра-
їнців не мали змоги отримати додаткові ресурси
на розвиток інфраструктури — зокрема прове-
дення водогонів, утеплення шкіл чи дитячих
садочків, освітлення вулиць. Позбавляти україн-
ців можливостей для розвитку — це хіба гріх?

Зараз ЦВК підняла планку значно вище. Вона
вирішила вдарити «нижче пояса» — підв'язати
проведення виборів до наявності закону про
референдум!

Спробуємо дослідити, чи може відсутність
закону про референдум стати підставою для
зупинення процесу виборів в ОТГ.

Право територіальних громад на об'єднання
визначається частиною 2 статті 6 Закону «Про
місцеве самоврядування в Україні»: «Територі-
альні громади в порядку, встановленому зако-
ном, можуть об’єднуватися в одну сільську,
селищну, міську територіальну громаду, утворю-
вати єдині органи місцевого самоврядування та
обирати, відповідно, сільського, селищного,
міського голову».

Як бачимо з цієї статті, об'єднання територі-
альних громад відбувається відповідно до поряд-
ку встановленого законом, а таким законом тут
є Закон «Про добровільне об'єднання громад».
Порядок детально визначається розділом ІІ
цього закону. От тут важливо звернути увагу на
принципові моменти, які закладались розробни-
ками, зокрема на те, хто і як може ініціювати
процес об'єднання.

Відповідно до Закону «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», частини 1 статті 10: «Сільські,
селищні, міські ради є органами місцевого само-
врядування, що представляють відповідні терито-
ріальні громади та здійснюють від їх імені та в їх
інтересах функції і повноваження місцевого само-
врядування, визначені Конституцією України, цим
та іншими законами».

Отже, цілком логічно, що Закон «Про добро-
вільне об'єднання територіальних громад» відніс
всі питання утворення ОТГ до компетенції відпо-
відних міських/сільських/селищних рад. Проте
на етапі підготовки проекту були побоювання,

що в окремих громадах можуть бути різні ситуа-
ції із підтримкою чи блокуванням об'єднання,
тому стаття 5 цього Закону визначила низку
суб'єктів, які можуть ініціювати процес: «1) сіль-
ський, селищний, міський голова; 2) не менш як
третина депутатів від загального складу сіль-
ської, селищної, міської ради; 3) члени територі-
альної громади в порядку місцевої ініціативи; 4)
органи самоорганізації населення відповідної
території (за умови представлення ними інтер-
есів не менш як третини членів відповідної тери-
торіальної громади)».

З іншого боку, законодавець передбачив, що
процес утворення ОТГ має бути максимально
прозорим і таким, до якого буде залучено мак-
симально можливу частину громади через
обов'язкове проведення обговорень, громад-
ських слухань…

При цьому, де-факто, є два кола обговорення —
пропозиції щодо утворення ОТГ(ст.5) та власне
проекту рішення про утворення ОТГ(ст.7).

Далі до цього процесу долучаються інші органи:
обласні державні адміністрації розглядають про-
екти рішень про утворення ОТГ і дають відповідний
висновок, щодо відповідності проектів рішення
вимогам Конституції та законам. (ст.7. ч.4).

І от тут в ч.5. ст.7 Закону з'являється згадка
про референдум: «сільські, селищні, міські ради
приймають рішення про добровільне об’єднання
територіальних громад, або про проведення міс-
цевого референдуму, щодо підтримки об’єднан-
ня територіальних громад».

Спробуємо більш детально пояснити причину
появи такої конструкції та її зміст.

Автори законопроекту були переконані, що
представницька демократія і логіка законодавства
розмежовують прийняття більшості рішень, в сфері
компетенції місцевого самоврядування, до повно-

Саме для того, аби процес ініціюван-
ня утворення ОТГ не могли зупинити
голова, або депутати ради, до тих, хто
може ініціювати процес, віднесли чле-
нів територіальної громади, які можуть
це зробити за певних умов, визначених
законом.
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важень місцевої ради відповідної територіальної
громади. Саме тому, ради наділяються правом
ухвалення таких рішень. Поряд з цим, можливі
випадки, коли рада не може прийняти таке рішен-
ня з різних причин, зокрема — або власного пере-
конання, що то не потрібно для громади, або коли
не переконана, що таке рішення позитивно сприй-
меться більшістю мешканців громади; або коли іні-
ціювали рішення власне жителі громади, а сіль-
ська рада, по суті, в «опозиції» до такої ініціативи.

Звичайно, проведення референдуму дуже
ускладнює процедуру утворення ОТГ, проте,
наявність такої можливості має стимулювати ради
громад до ухвалення відповідальних рішень.

ЦВК і референдум в «реалі»

ЦВК (де всі члени комісії є/чи мають бути
серйозними юристами) у своєму рішенні щодо
неможливості призначення виборів у новоутво-
рених ОТГ посилається на аграрія: «...до
Центральної виборчої комісії надійшло звернен-
ня народного депутата України Корнацького А.О.
від 28 квітня 2018 року № 21/04-18, в якому
наголошувалося, що визнання неконституцій-
ним у повному обсязі Закону України «Про
всеукраїнський референдум» відновило з 26 квіт-
ня 2018 року чинність Закону України «Про
всеукраїнський та місцеві референдуми».

Водночас призначення та проведення перших
місцевих виборів без проведення місцевого рефе-
рендуму щодо добровільного об'єднання терито-
ріальних громад, на думку Корнацького А.О.,
суперечитиме імперативним вимогам частини дру-
гої статті 6 Закону України «Про всеукраїнський
та місцеві референдуми», та є замахом на консти-
туційний лад в Україні».

Отже, кільканадцять високоосвічених юристів
ЦВК, по суті, погодились із аграрієм, що скасу-
вання конституційним судом одного закону,
автоматично веде до відновлення чинності іншо-
го закону! Досить дивна позиція.

Конституційний суд не врегульовує своїми
рішеннями правовідносини, які виникли до ска-
сування якогось закону, чи окремої його норми.
Це — проблема Верховної Ради України.

Конституційний Суд вирішив «1. Визнати таким,
що не відповідає Конституції України (є неконсти-
туційним), Закон України «Про всеукраїнський
референдум» від 6 листопада 2012 року 
№ 5475-VI зі змінами. 2. Закон України «Про
всеукраїнський референдум» від 6 листопада
2012 року № 5475-VI зі змінами, визнаний
неконституційним, втрачає чинність з дня ухвален-
ня Конституційним Судом України цього Рішення».

Тепер слово за Верховною Радою України,
саме вона має вирішити питання, яким чином і
коли буде врегульовано законодавчо порядок іні-
ціювання та проведення всеукраїнського та місце-
вих референдумів в Україні. У будь-якому випадку
рішення КСУ не відновлює Закон «Про всеукраїн-
ський та місцеві референдуми», що був ухвале-
ним ще в далекому 1991 році. Ухвалення нового
закону «Про всеукраїнський референдум» в
2012 році мало не тільки політичний характер,
аби розвернути політичну систему України в
інший бік, а й суто утилітарну потребу, адже закон
1991 року уже не відповідав ключовим нормам
Конституції України, зокрема щодо повноважень
Верховної Ради України, Конституційного Суду
України у прийнятті та зміні Конституції України, а
також повноваженням органів місцевого самовря-
дування.

На момент прийняття Центральної виборчою
комісією свого рішення про зупинення виборів
до новоутворених ОТГ в Україні не має законо-
давства для проведення референдумів, а сам
закон «Про добровільне об'єднання громад» не
передбачає обов'язкової процедури проведен-
ня референдумів при створенні ОТГ. Можливість
проведення такого референдуму у окремих
випадках, в окремих територіальних громадах
не може бути підставою блокування виборів в
усіх новостворених ОТГ.

Власне, проведення референдуму
щодо об'єднання тут розглядається, як
можливість провести об'єднання, коли є
спротив представницького органу гро-
мади цьому процесу, і громада рефе-
рендумом може вирішити питання
створення об'єднаної територіальної
громади.



15

На останок

Стаття 6 Конституції України стверджує:
«Державна влада в Україні здійснюється на заса-
дах її поділу на законодавчу, виконавчу та судо-
ву». Проте, Верховною Радою України створено
уже багато різних «незалежних» органів, які не
можливо віднести до жодної з цих гілок влади.
Часом, такі органи стають аж надто незалежни-
ми від законів, від власних повноважень, від сус-
пільних очікувань та трендів розвитку. Рішення чи
бездіяльність таких органів, що гальмують прове-
дення в Україні реформ, які мають суспільну під-
тримку, не просто дискредитує ці органи, це дис-
кредитує державу, підриває довіру суспільства

до державних органів взагалі і … дратує самих
людей, які часто в таких випадках просто почи-
нають діяти поза межами законодавства…

Люди, які наділені величезними повноважен-
нями, мають гарні кабінети, автомобілі, кварти-
ри, для яких наявність світла на вулиці та води в
крані є нормою, своєю бездіяльністю, щодо при-
значення виборів у ОТГ, обмежують можливості
сотень тисяч українців із сільських територій
отримати в найближчий час хоча б якісь малень-
кі елементи комфорту.

Для ОТГ дуже важливо, аби вибори пройшли
в час, коли ще є можливість вийти на прямі відно-
сини з державним бюджетом України з 1 січня
2019 року. Адже, якщо вибори будуть призна-
чені на початок 2019 року, ці понад сотня ОТГ
протягом всього наступного року будуть жити за
старими правилами, не матимуть змоги реалізо-
вувати власні повноваження, а бюджети сільрад,
які увійшли до новоутвореної громади, викону-
ватимуться окремо. Це виглядає дуже обтяжливо
для громади і дискредитує об'єднання із самого
початку як не ефективне.

Хочеться сподіватись, що так не станеться, і
вибори в ОТГ пройдуть ще в першій половині
грудня 2018 року і громади увійдуть у наступ-
ний рік повноцінними суб'єктами місцевого
самоврядування з відповідними повноваження-
ми та необхідними ресурсами.1

Анатолій Ткачук, 13.09.18

Ремарка: Людину звільнили з роботи.
Вона звернулась до суду. Суд визнав
звільнення людини незаконним. Чи
означає це, що людина автоматично від-
новлюється на своїй посаді? Звичайно —
ні. Адже має бути наказ про її призна-
чення. Суд не може собою підмінити
повноважний орган, і здійнити призна-
чення. Так само і тут. Конституційний суд
визнав закон неконституційним, але це
не означає, що він відновив дію іншого
закону. Це може зробити лише парла-
мент.

1 Рішенням новообраної ЦВК вибори призначено на 23.12.2018 року
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20 серпня 2018 року Інститут громадянського суспільства розпочав реалізацію проекту
«Партнерство між міськими та сільськими територіальними громадами як ефективний
інструмент місцевого економічного розвитку». Проект реалізовується в рамках міжнародної тех-
нічної допомоги за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» і триватиме до грудня 2019 року.

Проект направлений на розширення позитивного впливу міст на сільську територію через створен-
ня партнерських мереж між містами і селами.

Цільовою аудиторією проекту є ОТГ, містечка, міста, зокрема представники органів місцевого
самоврядування, депутати місцевих рад, активісти, підприємці.

Проект фокусується на залученні представників міських та сільських громад для формування спіль-
ної співпраці, визначення спільних точок і цілей співпраці, планування спільної діяльності та забезпе-
чення успішного впровадження проектів спрямованих на співпрацю та посилення спільної участі в
рамках партнерських відносин між громадами.

Загалом реалізація проекту створить кращі умови для спільної діяльності місцевих бізнес-кіл, впро-
вадження спільних проектів, у тому числі і залучення коштів для місцевого розвитку.

№ 42,жовтень, 2018 року

«Вісник» видано за підтримки 
Програмної ініціативи «Демократична практика» 
Міжнародного фонду «Відродження». 
Позиція Міжнародного фонду «Відродження» 
може не співпадати з думкою автора.

наклад  500 прим

ПРОЕКТ «Партнерство між міськими та сільськими
територіальними громадами як ефективний

інструмент місцевого економічного розвитку»
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