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РОЗДІЛ 1. СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 

Аби розуміти ситуацію щодо можливостей та ролі міст у розвитку регіонів взагалі, а 
сільських територій зокрема, дуже важливим є оцінка системи розселення в Україні, яка 
має свої регіональні відмінності. 

Сільська Україна та міська Україна – система розселення 
Довгий час Україна вважалась сільською країною, навіть зараз, незважаючи на укра-

їнські досягнення в сфері ракето – та літакобудування, сільське господарство є важливою 
галуззю української економіки, а сільське населення є досить чисельним у порівнянні з 
іншими країнами Європи і залишається реальним резервом українства вона залишається 
помірно урбанізованою країною. Майже 31 відсоток населення живе у сільських територі-
ях. Понад 80% усіх поселень – це поселення з числом жителів менше однієї тисячі осіб. 

 

 
Малюнок 1.1. Структура населення України (тут дані на кінець 2013 року. Не враховано 
втрату Криму та частини територій Донецької та Луганської областей) 

За рівнем забезпечення сільгоспугіддями Україна займає перше місце в Європі – 
0,914 га на особу та 0,716 га на особу ріллі1. 

Поряд з цим, система розселення/поселенська мережа є досить гармонійною у більшості 
українських регіонів і складаються із мережі «глобальних2» міст, які виконують певні 
«квазістоличні» функції, великих (понад 100 тисяч населення), середніх (50-100 тисяч), 
малих (до 50 тисяч) міст, селищ та сіл. 

Міста та селища відносять до міських населених пунктів, а села до сільських. 

Великі/квазістоличні міста України 
В Україні є досить великі міста, формуються міські агломерації. Розміщення вели-

ких міст по території України також можна вважати досить прийнятним. 
Великі міста сьогодні по суті виконують частину квазістоличних функцій. 

                                              
1 Тут і далі подана інформація може містити деяке відхилення від реальності, оскільки офіційні статистичні дані 

по різному враховують чи не враховують території та населення АРК, окремих окупованих районів Донецької та 
Луганської областей. – прим автора 

2 Тут йде мова про українські міста з найбільшою чисельністю населення, близькою до 1 мільйона осіб. Вони не на-
лежать до категорії глобальних міст у світовому масштабі. – при. Автора. 
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Малюнок 1.2. Великі міста України, що виконують певні «квазістоличні» функції 

Як видно із малюнку, південно-західна частина України – проміжок між Києвом та 
Львовом – близько 600 км, не має великого міста, але тут розміщено два обласних центри, що 
досить динамічно розвиваються – це Вінниця та Хмельницький. Зараз Вінниця по суті стає та-
ким регіональним квазістоличним центром, як Львів чи Одеса на заході та півдні України. 

Великі міста України 
Великі міста України складаються передусім із міст обласних центрів та міст облас-

ного значення. 
Кількість міст з населенням понад 100 тисяч – 37 міст, в яких проживає близько 9,32 

млн осіб. Найбільших міст(без міста Київ), з населенням понад 500 тисяч осіб в Україні 6, 
в них проживає близько 5,56 млн осіб, середня щільність населення у цих містах складає 
майже 2900 осіб на кв.км 

Розміщення таких міст є досить нерівномірним по території України, так само, які і 
віднесення цілої низки міст до категорії міст обласного значення (МОЗ) поза правовими 
нормами, які передбачали, що мінімальна кількість населення для отримання статусу МОЗ 
має складати понад 50 тисяч осіб. 

На жаль часте «виключення із правил» привело до того, що однаковий статус МОЗ 
мають такі міста, як Кривий Ріг з населенням понад 600 тисяч осіб і Моршин із населення 
меншим 7 тисяч осіб та щільністю населення, значно нижчою, яка є типовою для міста. 

Табл. 1.1. Великі міста України з населенням понад  100 тис. осіб3 

Область Назва міста 2016 20184 МОЗ/МРЗ5 
Площа, 
км. кв 

Харківська м. Харків 1 450 361 1 450 082 МОЗ 350 

                                              
3 Без врахування міст АРК. 
4 Населення станом на 1 січня 2018 року, осіб. 
5 МОЗ – міста обласного значення; МРЗ – міста районного значення.  
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Одеська м. Одеса 1 010 848 1 011 494 МОЗ 162,42 

Дніпропетровська м. Дніпро   983 836 1 000 506 МОЗ 415 

Запорізька м. Запоріжжя 756 927 745 432 МОЗ 331 

Львівська м. Львів 728 350 726 772 МОЗ 182 

Дніпропетровська м. Кривий Ріг 642 333 629 695 МОЗ 410 

Миколаївська м. Миколаїв 493 583 486 255 МОЗ 260 

Донецька м. Маріуполь 453 623 444 493 МОЗ 134,7 

Вінницька м. Вінниця 373 302 371 855 МОЗ 113,2 

Херсонська м. Херсон 294 941 291 428 МОЗ 145 

Полтавська м. Полтава 294 020 289 544 МОЗ 103 

Чернігівська м. Чернігів 294 095 289 399 МОЗ 79 

Черкаська м. Черкаси 283 356 277 944 МОЗ 69 

Хмельницька м. Хмельницький 269 113 268 417 МОЗ 93,05 

Житомирська м. Житомир 267 610 266 936 МОЗ 61 

Чернівецька м. Чернівці 266 366 265 682 МОЗ 153 

Сумська м. Суми 267 633 264 483 МОЗ 95,4 

Рівненська м. Рівне 248 307 246 574 МОЗ 63 

Івано-Франківська м. Івано-Франківськ 230 929 235 355 МОЗ 83,7 

Дніпропетровська м. Кам'янське 239 237 235 066 МОЗ 138 

Кіровоградська м. Кропивницький  231 089 228 630 МОЗ 103 

Полтавська м. Кременчук 223 805 221 251 МОЗ 92 

Тернопільська м. Тернопіль 218 228 218 653 МОЗ 72 

Волинська м. Луцьк 217 450 216 505 МОЗ 42 

Київська м. Біла Церква 210 174 209 176 МОЗ 67,8 

Донецька м. Краматорськ 159 445 155 607 МОЗ 77,36 

Запорізька м. Мелітополь 155 899 153 992 МОЗ 49,66 

Закарпатська м. Ужгород 115 163 113 996 МОЗ 65 

Дніпропетровська м. Нікополь 115 447 112 102 МОЗ 50 

Запорізька м. Бердянськ 114 205 111 740 МОЗ 82 

Донецька м. Слов'янськ 114 437 111 486 МОЗ 60,8 

Дніпропетровська м. Павлоград 108 623 106 184 МОЗ 59,3 

Луганська м. Сєвєродонецьк 107 167 104 503 МОЗ 74,6 

Київська м. Бровари 100 702 103 787 МОЗ 34 

Хмельницька м. Кам'янець-Подільський 101 235 100 281 МОЗ 27,9 

Луганська м. Лисичанськ 101 134 98 226 МОЗ 95,64 

Джерело: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Статистичний збірник «Чисельність наявного на-
селення України» на 1 січня 2018 року) 

Середні міста України 
Середні міста України, це міста з чисельністю  населення від 50 до 100 тисяч осіб 

налічують 33 міста. Там проживає  близько 1,06 млн. осіб і щільністю населення приблиз-
но в 1140 осіб на квадратний кілометр. 
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Табл 1.2. Середні міста України 

Область Назва міста 2016 2018 
Ста-
тус 

Площа 
Щільність 
населення 

Сумська м. Конотоп 87 881 87 099 МОЗ 43,78 1989,47 
Закарпатська м. Мукачево 86 339 85 892 МОЗ 27,9 3078,57 
Черкаська м. Умань 85 957 83 977 МОЗ 41 2048,22 
Кіровоградська м. Олександрія 82 187 80 397 МОЗ 55 1461,76 
Львівська м. Дрогобич 76 686 76 375 МОЗ 44,5 1716,29 
Житомирська м. Бердичів 77 197 76 229 МОЗ 35,33 2157,63 
Сумська м. Шостка 77 134 75 909 МОЗ 43,69 1737,45 
Донецька м. Бахмут  76 599 74 878 МОЗ 41,6 1799,95 
Донецька м. Костянтинівка 73 839 71 853 МОЗ 66,04 1088,02 
Одеська м. Ізмаїл 72 178 71 594 МОЗ 53,6 1335,71 
Дніпропетровська м. Новомосковськ 71 427 70 749 МОЗ 36 1965,25 
Чернігівська м. Ніжин 71 814 70 046 МОЗ 50,5 1387,05 
Волинська м. Ковель 69 235 69 089 МОЗ 47,3 1460,66 
Черкаська м. Сміла 68 536 68 135 МОЗ 39,85 1709,79 
Львівська м. Червоноград 67 492 66 886 МОЗ 21 3185,05 
Івано-Франківська м. Калуш 67 519 66 404 МОЗ 64,53 1029,04 
Миколаївська м. Первомайськ 66 606 65 607 МОЗ 25,14 2609,67 
Житомирська м. Коростень 64 886 63 525 МОЗ 42,31 1501,42 
Донецька м. Покровськ  63 635 62 981 МОЗ 29,57 2129,90 
Київська м. Бориспіль 60 885 61 807 МОЗ 37 1670,46 
Івано-Франківська м. Коломия 61 210 60 993 МОЗ 41,1 1484,01 
Одеська м. Чорноморськ  59 825 59 519 МОЗ 25 2380,76 
Львівська м. Стрий 59 426 59 099 МОЗ 16,95 3486,67 
Луганська м. Рубіжне 59 141 57 763 МОЗ 33,76 1710,99 
Донецька м. Дружківка 58 953 57 517 МОЗ 36 1597,69 
Житомирська м. Новоград-Волинський 56 155 56 288 МОЗ 26,67 2110,54 
Харківська м. Лозова 56 941 55 827 МОЗ 19,6 2848,32 
Чернігівська м. Прилуки 57 137 55 215 МОЗ 42 1314,64 
Запорізька м. Енергодар 54 330 53 842 МОЗ 63,5 847,91 
Київська м. Ірпінь 47 102 53 361 МОЗ 110,83 481,47 
Волинська м. Нововолинськ 52 970 52 188 МОЗ 20 2609,40 
Полтавська м. Горішні Плавні  52 167 51 591 МОЗ 111 464,78 
Одеська м. Білгород-Дністровський 50 131 49 082 МОЗ 31 1583,29 

Малі міста України 
Малі міста, України, які відносяться до міст обласного значення і мають населення 

до 50 тисяч осіб складаються із 82 міст, населення яких майже 2,15 млн осіб, щільність на-
селення у цих містах – 1174 особи на квадратний кілометр. 

Сюди ж належать і міста районного значення.  
Міста районного значення з населенням понад 10 тисяч осіб – це 161 місто, в яких 

проживає майже 2,5 млн осіб, щільність населення у цих містах складає – 662 особи на 
квадратний кілометр. Ще одна категорія міст – міста районного значення з населенням до 
10 тисяч осіб. Таких міст 97, а їх населення складає близько 670 тисяч осіб, а щільність 
населення у цих містах – 582 особи на квадратний кілометр. 

Всі районні центри в Україні є міськими поселеннями, це або міста, або селища. До поча-
тку окупації в Україні налічувалось 488 районних центрів із статусом міських поселень. 
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Традиційно міста обласні центри та міста районні центри були основними місцями 
отримання публічних послуг жителями сільських поселень, тут були сконцентровані осно-
вні елементи соціальної інфраструктури, тут розміщувались основні економічні суб’єкти 
сфери промисловості та послуг. До розпаду колгоспів, в сільських поселеннях значну час-
тину соціальної мережі утримували саме колгоспи, які також забезпечували зайнятість 
сільського населення і були основними економічними суб’єктами у сільських територіях. 

Після відмови України від соціалістичного способу виробництва, розпаду колгоспів, 
ситуація у сільських територіях суттєво змінилась. Кількість робочих місць різко скороти-
лась, погіршилось утримання об’єктів соціальної сфери, загострилась демографічна ситуа-
ція, почав зростати рівень бідності населення. Асиметрія в якості життя людини у сільсь-
ких та міських територіях почала наростати швидшими темпами. Це стає новим викликом 
для української влади та українського суспільства загалом. 

Саме тому, українські уряди завжди декларували проведення політики підтримки 
села, яка в реалії перетворювалась в політику підтримки великих товарних виробників с/г 
продукції, що мало впливали на загальну ситуацію у сільських територіях, зокрема на роз-
виток людського капіталу. 

В нових умовах, що склались в Україні після революції Гідності та в процесі децентра-
лізації, яка зараз триває, проблема розвитку сільських територій отримує нові можливості. 

ПРОМІЖНИЙ ВИСНОВОК: 
1. Міська мережа в Україні складається із «глобальних» міст(міст з найбільшою кі-

лькістю населення, що є близькою до мільйона осіб); міст обласних центрів та 
міст обласного значення; міст-районних центрів; міст районного значення та се-
лищ міського типу. 

 

 

Малюнок 1.3. Частка міських поселень різних категорій/типів6. Джерело: Державна 
служба статистики України 

2. Розміщення «глобальних» міст по території України є досить оптимальним, що 
дає змогу мати доступність всієї території України до «квазістоличних» послуг, 
які надаються у таких містах: провідні університети знаходяться саме в цих міс-
тах, високоспеціалізована медична допомога, заклади культури високого рів-
ня(театри, консерваторії), заклади спорту та спортивні команди вищих дивізіонів. 

                                              
6 Джерело: Україна. Огляд урбанізації. Світовий банк. 2015 р. 
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3. Міста обласні центри є ключовими центрами розвитку відповідних регіонів, їх 
вплив на регіональну економіку є визначальним в усіх областях(за винятком Ки-
ївської, яка не має власного обласного центру). Розміщення обласних центрів в 
деяких областях є досить асиметричним, що ускладнює доступ до них з усієї те-
риторії області (Одеська, Миколаївська, Кіровоградська, Волинська…), що част-
ково компенсується наявністю міст обласного значення. 

4. Міста обласного значення в Україні по регіонам мають досить нерівномірне роз-
міщення, відрізняються одне від одного за чисельність населення майже в 100 ра-
зів (Кривий Ріг – Моршин). Наявність в районі одного міста обласного значення – 
райцентру, по суті розриває бюджетну спроможність такого району і веде до сут-
тєвого зменшення можливостей розвитку сільських територій району. 

5. Міста районного значення та селища міського типу найбільш інтегровані у сіль-
ську поселенську мережу і радше відповідають сільським поселенням, ніж місь-
ким, виходячи із щільності населення, наявності централізованого водопостачан-
ня та водовідведення, але є певними острівцями стабільності життя сільських те-
риторій, особливо районів з низькою щільністю населення. 

6. Більшість міського населення України проживає у великих та середніх містах 
 

 

Малюнок 1.4. Розподіл міського населення за категоріями/типами міст7. Джерело: 
Державна служба статистики України 

7. Щільність населення у містах з населенням до 100 тисяч осіб, складає менше 1174 
особи на квадратний кілометр, що є значно нижчим, ніж критерії щодо міст, при-
йнятими в міжнародній практиці класифікації міст. 

8. Міста з населення нижчим 10 тисяч осіб по суті є не містами у європейському ро-
зумінні цього слова, а урбанізованими територіями, адже щільність населення у 
таких містах складає в середньому до 700 осіб на квадратний кілометр. 

                                              
7 Джерело: Україна. Огляд урбанізації. Світовий банк. 2015р. 
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РОЗДІЛ 2. ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

Децентралізація, що була започаткована в Україні в 2014 році відкриває не тільки нові мо-
жливості для органів місцевого самоврядування, а й створює умови для перегляду існуючої пара-
дигми сільського розвитку на основі нового територіального планування та творення мереж на-
вколо центрів економічної активності, які в свою чергу переважно є поселеннями міського типу. 

2.1. Коротка історія 

Українські селяни завжди були головним донором для міст, які розширювались осо-
бливо активно в другій половині 20-го сторіччя. Не зважаючи на високу зайнятість у кол-
госпному сільськогосподарському виробництві, урбанізація у ті часи була досить швид-
кою, але з початку 90-тих років минулого століття вона по суті припинилась. Україна по-
пала у затяжну економічну кризу, міста втратили значну частину традиційної економіки і 
їх потреби у нових робочих руках різко знизились. На селі ситуація була не кращою. Роз-
вал колгоспів з їх неефективним, трудомістким виробництвом призвів до різкого скоро-
чення зайнятості серед сільського населення, деградації соціальної сфери села, стрімкого 
падіння чисельності населення, особливо у віддалених та малих селах. Кількість сіл, де 
взагалі не стало жителів за останні роки уже перевалила майже за 4 сотні, хоча насправді 
їх значно більше, просто їх не знято з обліку. 

Бідність сільського населення значно вища рівня бідності міського населення. 80% 
малозабезпечених в Україні за оцінками Світового Банку проживає у сільських територіях. 

Середні тривалість життя міського жителя – 72 роки, сільського – 69,8, серед чоло-
віків 67 та 64,7 роки. 

Рівень заробітних плат та доходів домогосподарств на селі також є нижчим, ніж по 
Україні в цілому. 

 

 

Малюнок 2.1. Середня заробітні плата, станом на грудень 2017 року за окремими ка-
тегоріями, грн. Джерело: Державна служба статистики України 

В цій ситуації на державному рівні було зроблено немало спроб підтримати село, 
починаючи з дуже давнього, ще совєтського за своєю суттю закону «Про пріоритетний ро-
звиток села», але це нічого не дало. Причини були різні, більшість схильні вважати, що тут 
головна роль належить «диспаритету» цін на промислові та сільськогосподарські товари, а 
також слабка фінансова підтримка сільськогосподарських виробників з боку держави. 

Як пояснення, що саме це є причинами, завжди приводили приклади про величезну 
рівень державних субсидій для сільського господарства у країнах ЄС. 

Почасти це дійсно так, але і досить великі субсидії сільському господарству у краї-
нах ЄС не привели до стабільного розвитку сільських територій, зупиненню їх знелюднен-
ню. Дослідження, проведені у країнах Європи в останні роки та бажання урядів вирішити 
проблему розвитку усієї своєї території, а не тільки великих міст привели до зміни підхо-
дів до сільського розвитку. 
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2.2. Стара та нова парадигма сільського розвитку 

 Стара політика Нова політика 

Об’єкти політики Вирівнювання, доходи та 
конкурентоспроможність 
фермерських господарства 

Конкурентоспроможність сільсь-
ких територій, розвиток місцевих 
ініціатив, використання ресурсів, 
які раніше не використовувались 

Ключові цілі, сектор Агровиробництво Різні сектори, у тому числі сіль-
ський туризм, ІТ, ремесла та під-
приємства 

Головні інструменти Субсидії Інвестиції 
Ключові актори Національний уряд Всі рівні урядування, місцеві ак-

тори – публічні органи, приват-
ний бізнес, громадські організа-
ції, науковці 

 
Чим сільські території відрізняються від міських з точки зору можливостей ро-

звитку? 

Передусім це: 
- значно нижча щільність/густина населення; 
- мала кількість підприємств та підприємців на тисячу осіб населення; 
- переважна орієнтація людей на зайнятість у сільськогосподарському виробництві; 
- недостатня мобільність сільського населення; 
- низький рівень інновацій, наукової діяльності; 
- розтягнуті комунікації; 
- нижчий рівень публічних послуг та сервісів потрібних людям за місцем проживання. 

Ці відмінності є вкрай важливими для прийняття рішення про відкриття бізнесів, 
адже в умовах ринку для бізнесу важливим є отримання максимального прибутку. 

В сільських територіях з названими вище характеристиками, бізнесом, які потребують 
значної кількості зайнятих, чи які орієнтовані на місцеві ринки працювати не так комфортно та 
рентабельно, як у великих містах чи урбанізованих територіях з високою щільністю населення. 

Тому традиційні підходи до політики сільського розвитку зводились (а подекуди і досі 
використовуються) по суті до субсидування аграрного виробництва, аби підняти доходи 
фермерів не за рахунок ринкових інструментів, а допомогою від держави. 

Часто така субсидія розраховувалась на один гектар угідь/ріллі для фермера8. 
Штучне підняття доходів фермерів за рахунок субсидії не зупинило знелюднення 

сільських територій, адже технології все ширше проникали у с/г виробництво9 і вели до 
природного скорочення числа зайнятих у такому виробництві, це також не поліпшувало 
ситуацію у соціальній сфері в таких територіях. 

Формальне збільшення доходів фермерів за рахунок субсидування не стримувало 
людей у сільських територіях, оскільки рівень послуг та соціального забезпечення у цих 
територіях залишався нижчим від того рівня, який отримували жителі міст. 

                                              
8 Такі підходи, в кінці кінців призвели до того, що в деяких європейських країнах, фермери чи не щороку вимагають 

збільшення розміру такої субсидії. Проте такі бюджетні витрати, які були припустимими в умовах економічного 
зростання стали надто обтяжливими в умовах рецесії. 

9 Дослідження у сфері ринку праці аграрного виробництва, стверджують, що зернове господарство потребує 7-8 
працівників на 1000 Га ріллі, тваринництво – 100 осіб, а ягідництво 150 осіб на ті ж 1000 га угідь. 
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Аби якось покращити публічні послуги мешканцям сільських територій від місцевих ор-
ганів влади поряд із субсидуванням фермерів використовувались інструменти вирівнювання. 

Цей набір державної підтримки певним чином утримував сільськогосподарське вироб-
ництво і частину населення у сільських територіях, але не вирішував проблему глобально, 
чисельність населення у сільських територіях скорочувалась, відтак відкриття не с/г вироб-
ництв в сільських територіях ще більш ставало проблемним і коло деградації замикалось. 

Проте стрімкий розвиток технологій, який з одного боку зменшує потребу у людях 
для певних видів виробництв, з іншого боку ці технології дозволяють людям знайти себе у 
інших сферах діяльності, які раніше для них були закритими може тут також змінити ситу-
ацію на краще. 

Новітні технології, проектні та технологічні рішення, які появились у останні роки, 
як у сільському господарстві, так і у інших сферах економіки дають змогу вести бізнеси і у 
територіях із нижчою щільністю населення. 

Новітні комунікаційні технології, біотехнології, нова енергетика, креативна та куль-
турна економіка, сегментарний туризм стали новими сферами діяльності людей у сільсь-
ких територіях. 

Нові технології у аграрному виробництві дозволяють підняти тут продуктивність праці і 
досягати більшої конкурентоспроможності аграрного сектору на відкритих глобальних 
ринках. В нових умовах аграрний сектор потребуватиме менше субсидій, що є дуже добре 
для бюджету, але високопродуктивний аграрний сектор також потребуватиме менше за-
йнятих, що є погано для сільських територій. 

Такі «ножиці» покликали до життя нові підходи до підтримки розвитку сільських 
територій. 

Саме тому зараз відбувається зміна політики підтримки: від орієнтування підтримки че-
рез субсидування аграрного сектору та підтримку інтегрованого розвитку сільських територій: 

субсидії на одиницю ріллі замінюються на інвестування конкретних проектів; пріоритет 
збільшення доходів ферм завдяки субсидіям замінюється пріоритетом – посилення конку-
рентоспроможності територій, а орієнтація на аграрний сектор у сільських територіях по-
ступається формуванню чи розвитку мультисекторів, що існують у сільських територіях. 

Ще однією ключовою відмінністю між традиційною та новою парадигмою сільсько-
го розвитку стає зміна головного актора політики. Якщо у традиційній парадигмі – це на-
ціональний Уряд, то у новій – це багаторівневе урядування, причому роль місцевих рівнів 
урядування тепер постійно зростатиме. 

До формування та реалізації політики сільського розвитку у новій парадигмі долучають-
ся тепер партнерства різних секторів – від публічного до приватного, органи місцевої вла-
ди, спільноти сільських жителів, місцеві активісти та місцева наука. 

2.3. Об’єднані територіальні громади та сільський розвиток 

Українська децентралізація, яка відбувається за алгоритмом утворення спроможних 
об’єднаних територіальних громад (ОТГ) уже втягнула у процес сільського розвитку … 
міські поселення – власне міста районного значення та селища, а зараз, через механізми 
приєднання сільських територіальних громад до міст обласного значення до цього процесу 
долучаються і великі міста, які в Україні мають статус міст обласного значення. 

Що це дає сільським територіям? Вони автоматично стають суб’єктами нової європейсь-
кої парадигми сільського розвитку, про що поки що не надто підозрюють і міста і самі села. 

Отже розглянемо ситуацію із новими можливостями розвитку сільських територій у 
об’єднаній територіальний громаді, яка створена відповідно до українського законодавства – 
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закону «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та Методики формування спро-
можних територіальних громад. Відповідно до цих документів, ОТГ має утворюватись навко-
ло чітко вираженого центру – міста, селища, а в окремих випадках великого села, яке є 
центром економічної активності в цих територіях. 

Найбільш адекватними ОТГ, які відповідають таким вимогам є ОТГ створені навко-
ло міст районного значення, районних центрів, та селищ – які досі називають «селищами 
міського типу» і які відносять до населених пунктів міського типу. 

Така громада, (наприклад Волочиська чи Дунаєвецька у Хмельницькій області), має 
у своєму складі місто/селище та декілька (часом понад 20-40) сільських поселень. 

Зняття адміністративних бар’єрів в середині великої громади стимулює місцевий, 
міський бізнес поширювати свої впливи і на сільські території, відкриваючи там невеликі 
крамниці, швейні цехи чи невелику переробку сільськогосподарської продукції. 

Такі громади , здійснюючи стратегічне планування свого розвитку, однією із страте-
гічних цілей, визначають розвиток сільських територій. 

Знову ж таки, для прикладу, звернемо увагу на Волочиську міську об’єднану тери-
торіальну громаду. 

Стратегічний план розвитку громади на період до 2020 року розміщено на сайті 
громади: https://rada.info/upload/users_files/04060695/8bdabe6ff38a51127b8d1cce9630f1dc.pdf 

Розглянемо стратегічну ціль 2 та, як її передбачається досягнути? 

СТРАТЕГІЧНА ЦІЛЬ 2. РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 
Для її досягнення визначаються певні операційні цілі: 
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.1. ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКИХ ДОМОГОСПО-
ДАРСТВ; 
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.2. РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ; 
ОПЕРАЦІЙНА ЦІЛЬ 2.3. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ У СІЛЬСЬКИХ ТЕРИ-
ТОРІЯХ. 

По суті в цьому стратегічному плані уже викладено основні ідеї європейської «нової 
парадигми сільського розвитку». 

Далі розглянемо одне із завдань для операційної цілі 2.1. Підвищення доходів сільських 
домогосподарств, а саме 2.1.2. Підтримка розвитку сільськогосподарської кооперації. 

Стратегічним планом «досягнення завдання передбачається шляхом проведення та-
ких заходів та проектів, як: відбір ініціативних представників сіл, які мають потенційну 
зацікавленість у створенні кооперативу; вивчення досвіду успішно діючих кооперативів 
Хмельниччини та інших регіонів України; навчально-інформаційна кампанія, спрямована 
на формування у селах ініціативних груп та підвищення їх компетенції щодо організацій-
но-правових питань створення та управління кооперативом; підготовка бізнес-моделей 
щодо створення сільськогосподарських кооперативів та пошук фінансування (ДФРР, інве-
стори, проекти МТД) на закупівлю основних засобів.»10. 

Стратегічний план також містить кілька технічних завдань на проекти, які можуть 
реалізовуватись для досягнення операційної цілі: 

«15. Інформаційна підтримка диверсифікації виробництва сільських домогосподарств 
16. Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з вирощування 

зернових культур в с. Ожигівці 
17. Створення сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу з переробки 

молока в с. Щаснівка» 

                                              
10 Див. Стратегічний план розвитку Волочиської ОТГ на період до 2020 року. 
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Варто зауважити, що Волочиська міська рада розробила проект Програми підтримки 
с/г виробників на території Волочиської громади (проект №232)11, яка передбачає фінансу-
вання в розмірі 450 тисяч гривень терміном на три роки з міського бюджету. 

Відповідно до програми, фінансуватись будуть: 
«… заходи з підтримки сільськогосподарських товаровиробників на території 

Волочиської міської ради (об’єднаної територіальної громади): 
 стимулювання нарощування обсягів виробництва продукції тваринництва шля-

хом відшкодування вартості доїльних апаратів або холодильних установок для 
зберігання і охолодження молока вітчизняного виробництва, придбаних протя-
гом періоду дії Програми для сімей, що утримують не менше 3 корів, в розмірі 
50% вартості, але не більше як 5000 грн. за одну одиницю; 

 поліпшення племінних і продуктивних якостей ВРХ; 
 стимулювання процесів самоорганізації сільськогосподарських товаровиробни-

ків усіх форм власності на кооперативних принципах; 
 надання організаційно-методичної підтримки та практичної допомоги у питан-

нях створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, інвестицій-
ного забезпечення процесів здійснення господарської діяльності; 

 зміцнення матеріально-технічної бази новостворених та діючих сільськогоспо-
дарських обслуговуючих кооперативів шляхом відшкодування на безповоротній 
основі придбаної техніки та обладнання для виробництва, заготівлі та переробки 
сільськогосподарської продукції в розмірі 50% вартості, але не більше 50 тис. 
гривень для одного суб’єкта господарювання, що зареєстровані на території Во-
лочиської міської ОТГ». 

Отже на прикладі Волочиської міської ОТГ ми бачимо чітку і зрозумілу лінію підтрим-
ки сільського розвитку на основі підходів, які зараз стали домінуючими у Європейському Со-
юзі: комплексність підходів до сільського розвитку, через диверсифікацію зайнятості, розви-
ток інфраструктури, розвиток соціального капіталу через нові знання та навички. 

Українська децентралізація сьогодні, не тільки створює умови для покращення якості 
життя людини в українських містах і селах , на основі покращення якості послуг, що на-
даються органами місцевого самоврядування спроможних територіальних громад, а на 
практиці реалізовує стару «совєтську» ідеологему, що «місто має віддати борги селу». 

Міські об’єднані територіальні громади, завдяки поєднанню міських та сільських 
територій, поширюють позитивний вплив міст на суміжні сільські території і вносять у ці 
території більш новітні підходи щодо розвитку. Плануючи власний розвиток такі громади 
неминуче стикаються із питанням розвитку сільських територій і починають застосовувати 
до такого розвитку підходи, які широко впроваджуються зараз в країнах Європейського 
Союзу на рівні політики ЄС і на рівні національної політики. 

Міські громади мають загалом вищі надходження до місцевих бюджетів, ніж сільсь-
кі райони з необ‘єднаними громадами, тому створення ОТГ на базі міської та навколишніх 
сільських громад  посилюють бюджетні можливості всієї території. 

                                              
11 https://volochyska-gromada.gov.ua/docs/62094/ 
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Малюнок 2.2. . Середня заробітна плата та надходження місцевого бюджету на при-
кладі міста Славути та Славутського району 

2.4. Великі міста та сільські околиці – зв’язані спільними інтересами 

Створення ОТГ в Україні протягом 2015-18 років показало дві протилежні тенденції: 
перша – сільські територіальні громади в периферійних територіях об’єднуються навколо 
невеликих міських поселень – міст районного значення та селищ; друга – сільські громади 
навколо великих міст обласного значення намагаються створювати ОТГ поза участі міста. 

 

 
Малюнок 2.3. Об’єднані територіальні громади на карті України 

Як видно із приведеної вище карти, розміщення ОТГ по території України є досить 
нерівномірним. У окремих областях, таких як Хмельницька, Житомирська, Тернопільська, 
Дніпропетровська ОТГ займають уже більшу частину території відповідної області, водно-
час у Закарпатті та Київській області ситуація значно гірша. 

Проте нас цікавить крім загальної інформації ситуація зі створенням ОТГ за участі 
чи навколо міст. 
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Для прикладу розглянемо Хмельницьку область, де створено досить багато ОТГ, у 
тому числі міських. 

 

 
 

 
 
Як видно із карти, два найбільших міста області Хмельницький та Кам’янець-

Подільський затиснуті уже з усіх сторін об’єднаними сільськими територіальними грома-
дами, натомість місто Старокостянтинів, яке також є містом обласного значення не має 
навколо себе створених ОТГ. Для цих міст зараз може бути зовсім інші сценарії вирішення 
проблем на межі міських та сільських територій. 

Для Хмельницького та Кам’янця-Подільського тепер залишається ключовим механізм 
співробітництва територіальних громад міста та ОТГ, а для Старокостянтинова можливим 
є приєднання до міста сусідніх сільрад за спрощеною процедурою, яка тепер стала можли-
вою завдяки внесенню змін до Закону «Про добровільне об’єднання громад». 

Аналогічною хмельницькій, є ситуація навколо Житомира. 
Створення сільських ОТГ на межі з великими містами загалом суперечить Методиці 

формування спроможних громад та ідеології реформи, визначеній у Концепції реформи 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади , проте це вже стало реаль-
ним фактом, який не можна не враховувати, тому міста та ОТГ зараз приречені на встанов-
лення співробітництва у інтересах населення своїх громад. 

Малюнок 2.4. ОТГ на карті 
Хмельницької області

Малюнок 2.5. ОТГ на карті Житомирської об-
ласті
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Межі між містами та навколишніми селами 
Значною проблемою для міст є встановлення їх меж. Адже за українським законо-

давством межі сіл встановлються районними радами, а межі міст – Верховною Радою 
України. Відтак більшість українських міст не мають нових встановлених меж, натомість 
сусідні сільради такі межі встановили і вони часто входять в конфлікт з інтересами міст, 
оскільки частина міських територій виявляється в межах сільради. Часто таке розмежуван-
ня відбувається по середині міської вулиці. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

Малюнок 2.6. Приклад розмежування місто Біла Церква та Фурсівська ОТГ 

Як видно із приведено малюнку, межа ОТГ суттєво змінює(знижує) економічні мо-
жливості міста , натомість ніби покращує можливості ОТГ, але створює додаткові пробле-
ми для місцевого підприємництва. 

1 

2 

3 

– адміністративні межі м. Біла Церква на топографічній карті 

– адміністративні межі м. Біла Церква згідно ПРОЕКТУ Генерального плану, розробле-
ного у 2016 році 

– межі Фурсівської об’єднаної територіальної громади, створеної наприкінці жовтня 
2017 року 
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Брак територій у містах для розміщення об‘єктів міської інфраструктури 
Протягом останніх 15 років, при значному скороченні населення України (понад  

8 мільйонів) території населених пунктів та територія забудови стрімко зростали. За дани-
ми Світового Банку, Україна увійшла в п‘ятірку країн з найбільшою кількістю забудованих 
територій. Сьогодні 33,34 тисячі квадратних кілометрів території знаходиться під забудо-
вою, це більше ніж у Бразилії – 33,16 тисяч. 

Попри це у містах не залишилось території для розміщення об‘єктів критичної місь-
кої інфраструктури: полігонів ТПВ, міських кладовищ, очисних споруд для водовідведен-
ня, місць водозабору для водопостачання міста. 

Це веде до необхідності шукати території поза межами міст, а відтак до неминучих 
переговорів з сільськими громадами, що не завжди проходить успішно. 

Тут можна поглянути лише на кілька прикладів, що стосуються облаштування полі-
гонів для тпв. 

Про проблему сміття та спроби її спільного вирішення 
По українським нормам, на одного мешканця в залежності від типу поселення, у 

якому він проживає, в Україні передбачено до 580 кг сміття на рік. Це досить великі циф-
ри. Враховуючи той факт, що після розпаювання земельних ділянок більшість земель с/г 
призначення перейшло у приватну власність проблема землевідведення ділянок для роз-
міщення нових полігонів для захоронення відходів стала дуже гострою. До проблеми від-
сутності наявних земельних ділянок під полігони ТПВ для міст додається своєрідна «сміт-
тєфобія» жителів сіл, які не бажають аби біля них будувались сміттєпереробні заводи. В 
той самий час у більшості сільських територій не має централізованого збирання та утилі-
зації сміття, в кожній області існують сотні несанкіонованих, не обладнаних звалищ. 

Наявна проблема: формується багато сміття, проте його переробка не відбувається, 
старі полігони для захоронення ТПВ вичерпали чи вичерпують свою спроможність, а 
створення нових стримується взаємовідносинами між органами місцевого самоврядування 
міських та сільських територіальних громад та відсутністю належних земельних ділянок. 

Нажче приведено кілька прикладів ситуацій із проблемою сміття. По Україні таких 
прикладів сотні. 

Львівська область. м. Надвірна 
Проблема: створення нового полігону ТПВ для Надвірної та сіл району. Угоду про 

співпрацю щодо створення полігону підписали місто Надвірна та 27 населених пунктів 
району. Проти виступили представники єдиного села в районі – Назавизова»». 
http://gk-press.if.ua/rajon-za-poligon-a-selo-proty/ 

м. Львів 
Вирішення питання створення системи поводження з ТПВ взяла на себе Львівська 

ОДА. Планується будівництво 4-х заводів, 7 полігонів ТПВ і закриття всіх інших. Все це 
буде не можливо реалізувати, якщо не буде відкритого та зрозумілого партнерства міст – 
основних виробників сміття та сільських територій, де планується розміщення заводів та 
полігонів ТПВ.  
https://zik.ua/news/2018/05/30/vyrishennya_problemy_smittya_u_lvovi_shcho_zrobleno_u_lmr_
ta_loda_1334977 

Київська обл. с. Підгірці 
Проблема утилізації Київського сміття та сміття міст та сіл при київської зони. Полі-

гон у Підгіорцях стає темою протистояння. Питання спільної програми для всієї Київської 
агломерації поки що не набуло необхідної динаміки. 
https://lb.ua/society/2018/09/18/407787_prinimayushchiy_40_kievskogo_musora.html 
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Хмельницька обл. м.Кам’янець-Подільський. 
Кам’янець-Подільський затиснений навколишніми селами та знаходиться по  суті у 

природоохоронній зоні – Національний парк «Подільські Товтри». Проблема утилізації 
сміття є надзвичайно гострою.  
http://podolyanin.com.ua/m/community/10238/ 

Тернопільська обл. сміттєвий полігон в с. Малашівці 
В Тернопільські області близько 800 несанкціонованих сміттєзвалищ, біля села Ма-

лашівці тернопільський полігон для захоронення ТПВ, він переповнений. Потрібно буду-
вати завод, не має повного розуміння тут з боку мешканців села.  
http://svoboda.te.ua/stepan-barna-zavdannya-vlady-pochuty-kozhnogo-a-gromady-dopomogty-
yij-a-ne-lyshe-krytykuvaty/ 

Коментар: варто зауважити, що проблема утилізації сміття таки починає знаходити спо-
соби свого вирішення через проекти співробітництва територіальних громад. Проте такі 
проекти є досить локальними і стосуються невеликих територій та невеликих міських та 
сільських територіальних громад. 
Як уже мова йшла вище, Україна є досить помірно урбанізованою країною, проте урба-

нізації країни є досить не рівномірною, і для регіонів південного сходу характерною є сис-
тема розселення, яка може кваліфікуватись, як агломерації. 

2.5. Агломерації 

Агломерації – світовий тренд, який був домінуючим у Європі та Америці впродовж 
останнього століття і є дуже актуальним для нинішньої Азії та Африки. 

В Україні стрімка урбанізація, яка відбувалась до 1990 року, суттєво уповільнилась. 
Проте і у нас є низка територій, які можна віднести до агломерацій, які або уже склались, 
або складаються. Причому тут можна виділити національні, регіональні міські і навіть ре-
гіональні сільські агломерації. 

 

 
Малюнок 2.7. Урбанізація в Україні. Джерело: Світовий Банк 

Сьогодні ні в кого не має сумніву щодо визначальної ролі міст у розвитку економі-
ки, ключового внеску агломерацій у світовий ВВП. 

Агломерації є фактором стрімкого економічного зростання 20-го століття. Теорія 
глобальних міст, як альтернатива державам, є досить популярною серед футурологів і на-
віть економістів. 
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Можливо вони і мають рацію. Але бурхливі зміни в технологіях виробництва, вихід 
на поверхню проблем мінімізації потреби у первинних ресурсах для виробництва нових 
товарів, адаптації до зміни клімату, необхідність у нових креативних ідеях для нової еко-
номіки базованої на розумних потребах, збереженні довкілля тощо, вносять свої корективи 
у майбутнє розвитку глобальних міст та агломерацій. 

В нинішній економіці надзвичайно важливу роль відіграють інновації, а інновації 
творять конкретні люди, які тепер хочуть мати дуже хороші умови життя. Новітні техноло-
гії дозволяють таким людям жити не обов’язково у великому місті з його проблемами: 
щільна забудова, забрудненість повітря, вищий рівень злочинності, утруднені комунікації. 

Тому, менші міста, так званого «другого» ярусу, починають боротьбу за залучення 
до своїх жителів нових людей, що продукують інновації. 

Попри це, міста «другого» ярусу можуть бути цікавими для людей-інноваторів лише 
у тому випадку, якщо вони не знаходяться надто далеко від великих міст, які є споживача-
ми інновацій і дають цим людям можливості отримати послуги для задоволення їх потреб 
за прийнятну доступність. 

Як стверджують окремі дослідники з Польщі та Німеччини, зараз кращу динаміку у 
залученні інноваторів та свого розвитку на нових технологіях демонструють саме середні 
та малі міста навколо великих міст-метрополій. 

Так виглядає, що міста «другого» ярусу отримують шанс для свого розвитку, виходячи із 
нових технологічних можливостей і нових підходів до організації життєвого простору людини. 

Програма ЄС ESPON проаналізувала три сценарії розвитку європейських територій 
до 2050 року12. 

Сценарій А – об’єктом інвестування є великі метрополії. 
 

 
Малюнок 2.8. Інвестування у мережі метрополій 

При цьому загальне зростання ВВП очікується в 2,2% щорічно. 
Сценарій В – об’єктом інвестування є вторинна мережа міст. 

                                              
12 https://www.espon.eu/export/sites/default/Documents/Publications/TerritorialVision/ESPON_Vision-Scenarios_2050.pdf  
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Малюнок 2.9. Інвестування у мережі міст другого ярусу 

При такому сценарії зростання ВВП очікується в розмірі 2,3% щорічно. 
Сценарій С – об’єктом інвестування є малі міста та менш розвинені регіони. 
 

 
Малюнок 2.10. Інвестування у малі міста 

При цьому сценарії прогноз зростання ВВП – 1,8% річно. 
По суті, різниця у довгостроковому плані в частині темпів зростання ВВП при реалі-

зації будь-якого із трьох сценаріїв є незначним і не знижує довгострокове середнє еконо-
мічне зростання в Європі. 

Економічний розвиток в основному буде залежати від технологічних змін, що впли-
вають на ріст продуктивності, а також фіскальної та монетарної державних політик. 
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Основні загрози інвестування лише у великі метрополії в рамках сценарію А – суттєвий 
тиск на навколишнє середовище через розростання метрополій, загострення соціальних конф-
ліктів, а також більш високий ризик депопуляції в сільській місцевості ширшого регіону. 

Проте, більш висока щільність міст обмежить поглинання землі і має забезпечити 
необхідну економію масштабу, чому сприятимуть розвиток і впровадження передових те-
хнологій з управління міськими послугами на сталій основі. 

Сприяння розвитку вторинної мережі міст в сценарії В робитиме зміни в землекористу-
ванні більш керованим, а також сприятиме соціальній інтеграції населення. За цим сцена-
рієм можна очікувати, що міста виконуватимуть важливу взаємодію з прилеглими до них 
сільськими територіями і, таким чином, забезпечать збалансований розвиток регіону в 
якому і міські і сільські території зможуть розвиватися і будувати партнерські відносини. 

Найменш динамічним серед сценаріїв не перший погляд є сценарій С, проте в довго-
тривалій перспективі ситуація може виглядати досить успішною. 

Основною перевагою розвитку міст малого і середнього розміру в сільській місцевості, 
як в розвинутих так і менш розвинутих регіонах (сценарій C), є можливість підтримувати і 
захищати цінні екосистеми і посилювати економічні зони навколо населених пунктів. Згу-
ртованість і дбайливе ставлення до земель можуть бути результатом стимулювання розви-
тку менш розвинутих, переважно сільських, територій. 

Основною загрозою цього сценарію може бути зростаюча фрагментація ландшафту 
в зв’язку з більш щільним використанням земель по всій Європі. 

Ключовий висновок дослідження – поліцентрична організація території сприяє більш 
збалансованому розподілу зростання в межах регіону і країни на довгострокову перспек-
тиву. 

Сьогодні Україна з її системою розселення, яка є досить поліцентричною може по 
великому рахунку оминути етап неконтрольованого розростання великих міст, а творити 
помірно урбанізовані території з прийнятними темпами економічного зростання і водночас 
із незначними екологічним навантаженням на довкілля, що особливо важливо зараз, коли 
має місце глобальна зміна клімату. 

2.6. Малі та великі агломерації в Україні, короткий огляд 

Західна, помірно урбанізована агломерація 
Цікавим прикладом не великої, регіонального характеру агломерації, де конче по-

трібне започаткування співробітництва міських та сільських територій є регіональна агло-
мерація «Дрогобиччина» (назва умовна), яка складається з міст Дрогобич, Борислав, Трус-
кавець, Стебник, селища Східниця та сусідніх населених пунктів Дрогобицького району. 
Вони складають групу сусідніх поселень, які мають інтенсивні економічні та культурно-
побутові зв’язки за рахунок спільного ринку праці, ментальної подібності та інтегрованої 
історії. Дані міста утворюють поліцентричну агломерацію, де Дрогобич – центральне міс-
то, Стебник і Борислав – промислові центри, Трускавець і Східниця – рекреаційні. 

Територія Агломерації становить 1 365,0 кв. км, чисельність населення складає 237,8 
тис. осіб, міське населення – 169,8 тис. осіб (71,4%) від усього населення і розселено у 4 
містах (Дрогобичі, Бориславі, Трускавці, Стебнику) та 3 селищах (Східниці, Меденичі та 
Підбуж). 

Місто Трускавець та селище Східниця створюють своєрідну курортну зону, яка ви-
никла і розвивається на багатих ресурсах мінеральних джерел. Інші міські поселення Аг-
ломерації – Дрогобич, Борислав, Стебник є промисловими центрами. Загалом до складу 
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Агломерації входить близько 80 населених пунктів та 50 органів місцевого самоврядуван-
ня з Дрогобицького району (та 3 міст обласного значення). Потенційним є також включен-
ня до Агломерації 2 сільських рад не з Дрогобицького району – Орівської (Сколівський 
район) та Ластівської (Турківський район), які інфраструктурними та трудовими зв’язками 
тяжіють відповідно до Трускавця та Східниці. 

 

 
Малюнок 2.11. Дрогобицька агломерація 

За даними місцевих органів влади: 
 близько 2 тис. постійних жителів району працевлаштовані в містах Дрогобич, 

Трускавець та селищі Східниця; 
 2,4 тис. осіб – щоденні трудові мігранти до міста Борислава з навколишніх насе-

лених пунктів (як правило, працівники промисловості та бюджетники); 
 більше 6,5 тис. осіб щоденно доїжджають до місця праці в Трускавець з інших 

населених пунктів (як правило, працівники установ готельно-санаторної сфери). 
Тобто, як мінімум кожен третій житель Агломерації є щоденним трудовим мігран-

том (як правило, це жителі сільських населених пунктів). 
Щоденна освітня міграція. Дрогобич є важливим регіональним освітнім центром. У 

місті функціонує: Дрогобицький державний педагогічний університет ім. І.Франка (8 тис. 
студентів), Інститут нафти і газу, філії трьох ВНЗ, 9 закладів профтехосвіти, 18 загально-
освітніх шкіл (разом з м. Стебником), гімназія та педагогічний ліцей. Така «пропозиція» з 
боку навчальних закладів міста є вагомим фактором, який спонукає маятникову міграцію з 
навколишніх районів. Крім того, у кількох «приміських» селах відсутні загальноосвітні 
навчальні заклади (Почаєвичі, Раневичі) або наявні школи І-ІІ ступенів (Дережичі, Михай-
левичі)13. Схожою (але менш активною) є ситуація, що зумовлює щоденну освітню мігра-
цію у Борислав та Трускавець. 

                                              
13 https://lv.isuo.org/koatuu/schools-list/id/4621200000 
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Комунальне підприємство «Дрогобичводоканал» Дрогобицької міської ради надає 
послуги з централізованого водопостачання містам Дрогобичу, Стебнику, Трускавцю та 15 
селам Дрогобицького і Стрийського районів. Вода постачається з 2-х водозаборів – «Уріж» 
(Дрогобицький район, 22 км від Дрогобича, 25 тис. м. куб на добу) та «Гірне» (Стрийський 
район, 24 км від Дрогобича, 73 тис. м. куб на добу). 

Комунальне підприємство «Бориславводоканал» (Бориславської міської ради) постачає 
воду місту Бориславу та селищу Східниця (водозабір «Рибник», 2,5 тис. куб. м. на добу – 
майже 80% споживає Борислав) через «Бориславський перевал. 

 

 
Малюнок 2.12. Схема водопостачання у Дрогобицькій агломерації 

Об’єктами спільного використання громад Агломерації є мережі КП «Дрогобичво-
доканал» та полігони складування ТПВ в селі Брониця та місті Борислав. 

Полігон ТПВ в Брониці експлуатується комунальним підприємством Дрогобицької 
міської ради «Комбінат міського господарства». Тверді побутові відходи завозяться з Дро-
гобича, Стебника та населених пунктів району. Середньодобове складування ТПВ на полі-
гоні – 370 куб. м., щорічно – близько 140 тис. куб. м. 

На Бориславський полігон тверді побутові відходи завозяться з Борислава, Східниці 
та Трускавця. Трускавецький міський полігон в селі Станиля законсервований, відходи 
завозяться на полігон в Бориславі та Брониці. 

Південь. Одещина, як регіон, де формується агломерація 
В Одеській області розроблено та затверджено Одеською обласною радою стратегі-

чні плани на 2012-2022 роки для двох субрегіонів – Одеська агломерація, до складу якої 
увійшли міста Одеса, Іллічівськ, Теплодар, Южне та Біляївський, Лиманський (Комінтер-
нівський) і Овідіопольський райони Одещини; Придунайський економічний субрегіон, 
який об’єднує м. Ізмаїл, Болградський, Ізмаїльський, Кілійський, Ренійський райони Оде-
ської області. Існує перспектива формування й інших субрегіонів в рамках Одеської облас-
ті, серед яких Нижній Дністер, Північ і Північний-Схід (Малюнок. 2.13.). 
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Малюнок 2.13. Субрегіони Одеської області 

Тобто можливим є виділення на території Одеської області 5-ти субрегіонів, серед 
яких один (з центром в м. Одеса) є субрегіоном агломераційного типу. 

 

 

Малюнок 2.14. Одеська агломерація, перспективні межі 

До Одеського субрегіону входять: місто Одеса, три міста обласного значення: Іллі-
чівськ, Теплодар та Южне, а також три райони: Біляївський, Овідіопольський та Комінтер-
нівський. 

Територія субрегіону складає 3,99 тис. кв. км (12% від площі області). 
Згідно з проектом Генплану Одеси територія зони спільних інтересів міста включає 

міста Іллічівськ, Южне і Теплодар, а також Овідіопольський район, більшу частину Біляїв-
ського та Комінтернівського районів. 
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Отже, для Одеси межі адміністративної агломерації майже повністю співпадають з пе-
риферійною зоною міста, визначеною за14. Одеська адміністративна агломерація (субрегіон) 
при належному використанні принципів партнерства її адміністративно-територіальних оди-
ниць сприятиме створенню умов для спільного гармонійного розвитку та підвищення конку-
рентоспроможності регіону загалом. 

Чисельність населення Одеського субрегіону у період з 2002 по 2015 роки збільши-
лася більше ніж на 30 тис. чол. і склала 1,371 млн. чол., це на фоні зменшення населення 
області на 3,0%. Питома вага субрегіону в загальній чисельності населення області зросла 
на 2,8 в.п. і склала 57,3%. При цьому частка усіх міст та районів субрегіону зросла, за ви-
ключенням Біляївського району. 

Вартісна оцінка людського капіталу субрегіону визначалася як річний обсяг заробіт-
ної плати найманих працівників. 

Питома вага Одеського субрегіону в загальному обсязі людського капіталу області зрос-
ла з 62,3% у 1995 році до 79,1% у 2015 році. 
Питома вага Одеського субрегіону в загальному обсязі перевезення вантажів автомобі-

льним транспортом в Одеській області зросла майже у 1,5 рази, з 40,4% у 1995 році до 
59,5% у 2015 році. 

За цей період зросла частка усіх міст та районів Одеського субрегіону, за виключен-
ням м. Теплодара. Найбільше зростання має місце в м. Одесі – на 10,3 в.п., м. Іллічівську та 
Комінтернівському районі – відповідно на 2,7 в.п. та 2,6 в.п. 

В сфері житлово-комунального господарства найбільш потужним і значущим 
об’єктом спільного користування є ТОВ «Інфокс» – філія «Інфоксводоканал», яке здійснює 
виконання функцій постачання питної води населенню Одеської агломерації: міста Одеса, 
Чорноморськ, Южне, Біляївка та Біляївський, Овідіопольский, Комінтернівський райони. 
Основним джерелом централізованого водопостачання Одеської агломерації є дністровсь-
ка вода. Питне водопостачання області майже на 72% забезпечується за рахунок поверхне-
вих вод. 

Агломерацією загальнонаціонального значення є Київська агломерація, але для ці-
лей нашого дослідження вона не є надто актуальною. Проте цікавим в рамках Київської 
великої агломерації може бути формування міст-супутників другого рівня, які по суті по-
глинають сусідні з ними сільські поселення. (Вишневе, Буча, Ірпінь, Бровари). Також тут 
відбувається перетворення сільських поселень в типові «рурбаризовані» зони, коли в ме-
жах сільської території з’являються місця щільної міської забудови чи котеджні містечка 
закритого типу із власною інфраструктурою, не пов’язаною з інфраструктурою сільської 
адміністративно-територіальної одиниці. 

Ця тема потребує додаткового системного дослідження, оскільки такі тенденції від-
повідають Європейській практиці і є притаманними не тільки для зони впливу Києва, але й 
більшості українських «глобальних» міст та частини міст-обласних центрів. 

Сільська агломерація 
Цікавим прикладом сільської агломерації є агломерація, що склалась в Чернівецькій 

області навколо історичної дороги між містами Чернівці та Хотин. 
Сільська агломерація «Колінковецько-Недобоївська сельбищна агломерація»:  

с. Недобоївці, с. Владична, с. Ширівці, с. Клішківці, с. Малинці, с. Шилівці, с. Бочківці,  
с. Грозинці, с. Колінківці, с. Топорівці. 

 

                                              
14 Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92 [Електронний ресурс]: наказ 

Держкоммістобудування від 17.04.1992 р. № 44  
Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1041.28279.4&nobreak=1 
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Назва населеного пункту 
Населення, чол.  

(станом на 2001р.) 
с. Недобоївці 3168  
с. Владична 1742 
с. Ширівці 1806 
с. Клішківці 6972 
с. Малинці 2240 
с. Шилівці 3028  
с. Бочківці 2004  
с. Грозинці 2113 
с. Колінківці 5245  
с. Топорівці 4425  

 

 
Малюнок 2.15. «Колінковецько-Недобоївська сельбищна агломерація» . 

Як видно із малюнку, ціла низка сіл розміщення вздовж траси, природно тяжіють 
одне до одного і об’єктивно складають агломераційні утворення, для якого застосування 
інструментів співробітництва територіальних громад є необхідним і бажаним. 

ПРОМІЖНІ ВИСНОВКИ: 
1. Агломерації, що склались чи складаються в Україні можна умовно поділити на 

міські агломерації національного рівня, що склалися – Київська, Донецько-
Макіївська (під окупацією), національного рівня, що формуються – Одеська, Хар-
ківська, Дніпровська, Львівська; міські агломерації регіонального рівня, типу 
Дрогобицької; сільські агломерації, що тяжіють до регіональних міст, типу Кліш-
ковецько-Недобоївської. 

2. Для міських агломерацій характерними особливостями є уже сьогодні спільне во-
допостачання, водовідведення, які здійснюються із залученням ресурсів із сільсь-
ких територій, а також наявність низки спільних проблем, вирішення яких є нага-
льним, але можливим лише в рамках побудови партнерств та укладання договорів 
про співробітництво міських та сільських територіальних громад. 
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РОЗДІЛ 3. МІЖМУНІЦИПАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО В ФОРМАТІ  

«МІСТО-СЕЛО» ЗА ЄВРОПЕЙСЬКИМ ДОСВІДОМ 

3.1. Концептуальні засади організації міжмуніципального співробітництва 
в форматі «місто-село» 

Сільсько-міське партнерство, в сучасному розумінні, за визначенням Організації 
економічного співробітництва та розвитку, являє собою систему, прив’язану до території, 
де сільські та міські території співіснують і пов’язані між собою одним або більшою кіль-
кістю функціональних зв’язків (наприклад, комунікації, ланцюги створення доданої варто-
сті, демографічні, природні ресурси тощо)15. Головна ідея при організації такого співробіт-
ництва – це залучення до співпраці функціональних територій, тобто адміністративних 
одиниць або їхніх частин, пов’язаних економічними, соціальними, екологічними, інфра-
структурними точками взаємодії, інтересами або участю в коопераційних, логістичних та 
інших ланцюгах16. Тобто важливим є фактор поліпшення добробуту і підвищення функці-
ональності територій в ході організації співпраці між ними, що відповідає положенням су-
часної європейської політики зближення (Cohesion policy)17,18. 

Розвиток співробітництва міських та сільських територій в країнах ЄС є одним з ви-
дів міжтериторіального, міжмуніципального співробітництва і активно стимулюється на 
локальному, регіональному, національному, транснаціональному рівнях, оскільки сприяє 
зменшенню диспропорцій соціально-економічного розвитку територіальних громад, особ-
ливо в розрізі "центр-периферія", що є однією з задач європейської регіональної політики 
зближення на 2021-2027 роки (A Cohesion Policy → A tailored approach) [18]. Історія ло-
кального муніципального розвитку в країнах Європи є доволі давньою і характеризується 
накопиченням значного досвіду у вигляді форм, методів, інструментів, кращих практик і 
прикладів співробітництва. Конституційно визнаними локальні органи влади і управління 
стали в більшості країн Західної Європи ще з початку 19-го сторіччя19 (в Швейцарії – з 
1803р., в Бельгії та Франції – з 1831 р., в Данії та Норвегії – з 1837 р., в Нідерландах (1848), 
Швеції (1862), Фінляндії (1865)). В інших європейських країнах – з другої половини 20-го 
сторіччя: Італія (1948), Німеччина (1949), Португалія (1976), Іспанія (1978). Місцеві органи 
влади почали активно включатись в міжмуніципальне співробітництво, в тому числі і в 
форматі «місто-сільська територія», з метою спільного вирішення комплексних проблем 
соціально-економічного розвитку своїх територій. 

Міжмуніципальне співробітництво в Європі – це стратегія, яка визнається як спосіб 
для місцевих урядів, що дозволяє досягати належного рівня розвитку територій і забезпе-
чити надання кращих та якісних послуг в умовах постійного зростання потреб і впливу 
викликів ринку та суспільного попиту20. Вважається, що співпраця між муніципалітетами 
майже така ж стара, як і самі муніципалітети. У Франції перші ради, створені місцевими 
органами влади для управління комунальними послугами, датуються наприкінці ХIХ сто-
ліття, в Нідерландах в 1851 р. муніципальний закон вже містив положення про співпрацю 

                                              
15 Governing rural-urban partnerships: lessons from the field  

 http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Session%20III%20presentations.pdf 
16 Rurban (Rural-Urban) Partnerships http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/rurbanrural-urbanpartnerships.htm 
17 Urban-rural linkages http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/territorial-cohesion/urban-rural-linkages/ 
18 Regional Development and Cohesion Policy 2021-2027  
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/06/06-08-2018-regional-development-and-cohesion-policy-

2021-2027 
19 Rudie HulstAndré van Montfort. Inter-Municipal Cooperation: A Widespread Phenomenon 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/1-4020-5379-7_1 
20 Working Together Intermunicipal Cooperation in Five Central European Countries 
 http://pdc.ceu.hu/archive/00006996/01/LGI_Working-Together-Intermunicipal-Cooperation_2011.pdf 
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між муніципалітетами та прилеглими територіями. В 1985 році Європейська хартія місце-
вого самоврядування визначила ключові засади, принципи і правила процесу управління 
муніципальними утвореннями. І тепер, у ХХI столітті, органи місцевого самоврядування 
співпрацюють один з одним у зростаючому масштабі, особливо в епоху європейської інте-
грації [21]. Деякі вчені вважають, що інтермуніципальна співпраця є феноменом, прита-
манним переважно країнам Західної Європи21, однак варто зазначити, що і в неєвропейсь-
ких розвинених країнах (наприклад в Канаді, США) також активно розвивається міжмуні-
ципальне співробітництво в різних формах. В Західноєвропейських та інших розвинених 
країнах одним із основних завдань регіональної політики є забезпечення сталого розвитку 
територій і подолання диспропорцій, які особливо відчуваються, якщо розглядати рівень 
соціально-економічного розвитку міських та прилеглих сільських громад. 

Сутність такого співробітництва відповідає ключовим напрямам загальної європей-
ської політики регіонального розвитку22 і визначається актом, ухваленим Європейським 
Парламентом у 2010 році – RURBAN (Партнерство для сталого розвитку міст та сільських 
районів)23, в якому йдеться про те, що дії з розвитку співробітництва міських та сільських 
територій є підготовчими і мають сформувати фундамент для подальшого соціально-
економічного просторового розвитку зі значно меншими диспропорціями. Такі підготовчі 
дії є спрямованими на: 

 аналіз практик територіального співробітництва великих і малих міст з сільсь-
кими територіями; 

 досягнення кращої співпраці між тими, хто розробляє та впроваджує, реалізує 
ініціативи кооперації міських та сільських територій; 

 розвиток територіального мультирівневого управління; 
 досягнення економічного та соціального зростання завдяки покращеній співпра-

ці міських та сільських територій; 
 визначення потенційної ролі міського-сільського партнерства для підвищення 

конкурентоспроможності та регіонального управління; 
 визначення того, як фінансування ЄС (за допомогою European Regional Development 

Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development) може бути використа-
но для підтримки міської-сільської кооперації24. 

Сутність ідеї рурбанізації полягає в організації співробітництва між міськими та сільсь-
кими територіями на засадах взаємовигідної кооперації, розподілу повноважень, викорис-
тання наявних переваг з метою наближення сільських територій до джерел концентрації 
інновацій, соціального та фінансового капіталу, інвестицій, до об’єктів соціальної, транс-
портної інфраструктури, притаманних міським поселенням, разом із більш активним залу-
ченням ресурсів, якими багаті сільські території до процесів суспільного виробництва. 

Концепція рурбанізаційного типу розвитку територій є розповсюдженою в багатьох 
країнах світу (Індія, Канада і більшість країн Європи) і виражається або просто у вигляді 
урбаністичних сільських поселень (мал.3.1., 3.2., 3.3.), або у вигляді комплексних підходів 
до організації співробітництва міських і сільських територій. 

                                              
21 Hulst, Rudie and Andre von Monfort (2007a) “Intermunicipal Cooperation: A Widespread Phenomenon.” In: Rudie 

Hulst and Andre von Monfort (ed.) Intermunicipal Cooperation in Europe, edited by Rudie Hulst and Andre von Monfort Dor-
drecht: Springer. pp. 1–22. 

22 Regional Policy is the EU’s main investment policy http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/investment-policy/ 
23 Urban-rural linkages http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/what/territorial-cohesion/urban-rural-linkages/ 
24 Rural-urban partnership: key to a prosperous future for Europe 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/videos/rural-urban-partnership-key-to-a-prosperous-future-for-europe 
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Малюнок 3.1. Офісний комплекс «Business Garden Латвія» та житловий будинок «Ма-
рупе Urban Village» в Марупському краї поблизу міста Рига, Латвія (лівроуч)25 та Adora 
Urban Village в Ілфові, поблизу Бухаресту, Румунія (праворуч)26 

Другий варіант є найбільш цікавим для України і багатий європейський досвід орга-
нізації міжмуніципального, рурбаністичного розвитку може виявитись дуже корисним. 

Саме в країнах ЄС, мабуть завдяки наявному досвіду проведення активного міжму-
ніципального співробітництва, найбільш вдало побудовано інституціональний каркас для 
ефективного застосування договірних інструментів провадження просторового розвитку в 
таких вимірах як: місто-місто, регіон-регіон, місто-село, село-село тощо. 

Не настільки важливими можуть стати іноземні практики організації міських типів по-
селень в сільській місцевості, скільки приклади вдалого використання інструментів міжмуні-
ципального співробітництва, в результаті чого вдалось побудувати урбанізовані поселення в 
селах, створити рурбаністичні інноваційні кластери з різною секторальною спрямованістю 
(високі технології, ІТ, робототехніка, аграрне виробництво, органічне землеробство тощо). 

Дуже активні рурбаністичні процеси відбуваються в Індії27, що є наслідком міграції 
населення в малі та середні міста, а великі села набувають ознак міського типу поселень, 
що спричинено структурними змінами в економічних пріоритетах країни: від аграрного 
виробництва до сфери послуг. 

В цьому випадку можна говорити про об’єктивні процеси міграції населення і зміни 
способу життя, які не є інструментом стимулювання соціально-економічного розвитку, а нас-
лідком, на відміну від європейської політики регіонального розвитку. Заходи регуляторної 
політики щодо поліпшення добробуту в громадах міського, сільського та змішаного типів 
урядом Індії вживаються, але вони, здебільшого, носять характер протидії на виклики, що ви-
никають. Так, для розвитку рурбаністичних поселень було прийнято “Housing for all by 2022” 
з особливим фокусом на забезпечення житлом населення в економічно слабших частинах мі-
ських поселень. В той же час Європейська політика в сфері рурбанізації є комплексною, 
спрямованою на поліпшення якості життя, орієнтованою на попередження майбутніх і вирі-
шення існуючих викликів, передбачає стимулюбвання зближення елементів розвитку терито-
рій (cohesion policy), в тому числі за допомогою використання таких інструментів як інтегро-
вані інвестиції в розвиток територій (Integrated Territorial Investments (ITIs))28. 

                                              
25 "Business Garden Латвія" http://www.revensa.bsproject.lt/ru/proekty/product/27/business-garden-latvija/ 
26 Adora Urban Village http://adoraurbanvillage.ro/ 
27 Neha Pranav Kolhea, Dr. Krishna Kumar Dhote Rurban Centres: The New Dimension of Urbanism 
 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212017316302882 
28 Models of governance in the urban functional areas: Policy lessons from the implementation of integrated territorial in-

vestments (ITIs) in Poland 
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Малюнок 3.2. Урбаністичні поселення в сільському окрузі Мак-Кіні поблизу м. Далас, США29 

 
Малюнок 3.3. Урбаністичне поселення Trinity Hills з розвиненою інфраструктурою та 
університетським містечком серед сільської місцевості поблизу Калгарі, Канада (ліво-
руч)30, Урбаністичне поселення в штаті Uttar Pradesh, Індія (праворуч)31 

                                                                                                                                                               
https://www.researchgate.net/publication/322015500_Models_of_governance_in_the_urban_functional_areas_Policy_less

ons_from_the_implementation_of_integrated_territorial_investments_ITIs_in_Poland 
29 Mc Kinney Texas https://www.mckinneytexas.org/ 
30 Trinity Hills www.trinityhills.ca/ 
31 Welcome to Official Web Site of Uttar Pradesh Government up.gov.in/upstate.aspx 
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Головною метою при організації співробітництва між міськими та сільськими гро-
мадами є надання їм ефективних інструментів для забезпечення соціально-економічного 
зростання, а сам перелік заходів та інструментів при цьому може бути різний. 

Так, основними формами організації співробітництва територіальних громад, які за-
стосовуються в країнах ЄС і вже є інституціоналізованими в Україні, є об’єднання (укрупнен-
ня) громад і організація міжмуніципального співробітництва на договірних засадах. 

В обох підходів є свої переваги і недоліки, в кожній окремій країні ЄС ефективність 
кожного з двох типів інструментів організації співробітництва є дещо різною – в Швеції, 
Данії, Фінляндії, Нідерландах, Сполученому Королівстві Великої Британії, Польщі, Німеч-
чині об’єднання принесло позитивні результати, хоча і просте міжмуніципальне співробіт-
ництво в цих країнах було також ефективним, але дуже багатий досвід організації співро-
бітництва дрібних громад-комун наявний у Франції. 

В Іспанії Барселона, Мадрид та Ла-Корун’я є одними з найбільш цитованих випадків 
успішного менеджменту в Європі, де організовано міжмуніципальне співробітництво32. Акту-
альними і цікавими з точки зору можливостей щодо імплементації на території України є 
кращі практики територіального розвитку громад, які характеризуються не лише будівницт-
вом поселень урбаністичного типу, але і певними функціональними можливостями, зокрема, 
приклади створення міні ферми органічного землеробства у Великому Парижі33 (мал. 3.4.), 
практики розвитку функціональних територій в громадах Польщі (мал. 3.5.). 

 

 
Малюнок 3.4. Ферми органічного землеробства поблизу Парижу34 

 

                                              
32 New municipalism in Poland https://euroalter.com/2017/new-municipalism-poland 
33 La ferme urbaine de Colombes forcée de prendre son envol https://www.enlargeyourparis.fr/societe/ferme-urbaine-

colombes-envol 
34 6 Farms Near Paris to Visit When You Want to Escape the City https://frenchly.us/farms-near-paris/ 
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Малюнок 3.5. Схема розташування функціональних урбанізованих територій, де за-
стосовується інструмент інтегрованого територіального інвестування в Польщі (Ук-
ладено за даними35) 

Для реалізації європейської політики інтегрованого територіального інвестування 
(Іntegrated Territorial Investments) виділяються функціональні урбанізовані території, в роз-
виток яких власне інвестиції і здійснюватимуться. 

Реалізація політики зближення і інтегрованого інвестування здійснюється в Польщі 
разом із застосуванням інструментів міжмуніципального співробітництва у вигляді укла-
дених угод між громадами або шляхом утворення об’єднань. 

В будь-якому випадку для реалізації сучасної європейської політики зближення і ро-
звитку сільсько-міської співпраці необхідними є спільні точки взаємодії, спільні ланцюги 
вартості і цінностей, які дозволятимуть розглядати території, що взаємодіють як цілісну 
систему – функціональну територіальну одиницю. 

Межі функціональної території не співпадають з адміністративними, а визначаються 
фактичною протяжністю взаємозв’язків (господарських, демографічних, соціальних, еко-
логічних тощо), які дозволятимуть розглядати умовне об’єднання територіальних одиниць 
як цілісну систему. 

В ролі каталізатора для більш ефективного використання інструментів міжмуніци-
пального співробітництва в громадах міського та сільського типів в країнах ЄС виступає 
проектна діяльність та активність, організована за допомогою фондів стимулювання регіо-

                                              
35 Tomasz Kaczmarek, Dagmara Kociuba Models of governance in the urban functional areas: policy lessons from the im-

plementation of integrated territorial investments (itis) in Poland 
https://www.researchgate.net/publication/322015500_Models_of_governance_in_the_urban_functional_areas_Policy_less

ons_from_the_implementation_of_integrated_territorial_investments_itis_in_Poland/download 
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нального розвитку, зокрема по програмі Interreg Europe, яка фінансується безпосередньо 
Європейським Союзом та Європейським фондом регіонального розвитку, і де очікується 
отримати максимальну віддачу від інвестованих фондом 359 млн. євро. на період 2014-
2020 років. 

Наочною демонстрацією концептуального підходу до організації процесу співробіт-
ництва міських та сільських територіальних громад в країнах ЄС на основі виконання од-
ного з ключових завдань європейської регіональної політики – подолання диспропорцій в 
рівні соціально-економічного розвитку територій, є проект RUMORE, в якому питання 
щодо забезпечення взаємодії та розвитку сільських і міських територій розкривається з 
позицій стимулювання інноваційної активності. В обґрунтуванні проекту RUMORE (Rural-
Urban Partnerships Motivating Regional Economies)36, який реалізується з січня 2017 року до 
грудня 2021 року партнерами з Німеччини, Нідерландів, Болгарії, Греції, Італії, йдеться 
про те, що сформовані інвестиційно-інноваційні ланцюги і комунікації найбільше сконце-
нтровані в містах – центрах ділової, наукової та іншої господарської активності, де зосере-
джений людський капітал, інвестиції та ринкові потенціали, в той час як сільські та пери-
ферійні території та зацікавлені сторони часто залишаються поза інноваційними ланцюга-
ми. Таким чином, підключення та інтеграцію сільських та міських інноваційних систем 
можна розглядати як стратегічний підхід до територіальної єдності в європейських регіо-
нах, який приєднує нижній вимір (локальні сільські юрисдикції) до добре сформованої по-
літики згуртованості з вищого рівня в Європейському Союзі. 

3.2. Інституціональний каркас щодо забезпечення співробітництва місь-
ких та сільських територіальних громад 

Інституціональний каркас здійснення співробітництва міських та сільських терито-
ріальних громад представляє собою систему нормативного забезпечення, яке визначає 
правила роботи інститутів співробітництва, інституцій, які виконують функції управління 
та зведення кращих практик, які демонструють ключові тенденції розвитку. 

Основними документами, що визначають актуальність та необхідність провадження 
співпраці між міськими та сільськими територіальними громадами в масштабах Європи є: 

1. Положення політики ЄС щодо регіонального розвитку та зближення (Regional 
Development and Cohesion Policy 2021-2027)37, в якій передбачається серед п’яти ключових 
пріоритетів забезпечити встановлення більш тісних, надійних та взаємовигідних звязків 
між учасниками всередині ЄС та в Європі в цілому. Але й інші з п’яти напрямів (Більш 
розумна Європа, Більш соціальна Європа, Європа ближча до громадян, Більш зелена та 
вільна від вуглецю Європа) тісно пов’язані з міжмуніципальним та рурбаністичним розви-
тком і є важливими для реалізації і в міських, і в сільських громадах. 

2. Положення регіональної політики ЄС щодо зближення та покращення рівня роз-
витку територій (Regional Development and Cohesion Policy beyond 2020)38, а також модер-
нізовані напрямки Політики зближення, визначені на довгострокову перспективу для єв-
ропейського бюджету на 2021-2027 роки. Передбачається, що інвестиції в регіональний 
розвиток будуть сфокусовані на 65-85% на забезпечення пріоритетів Smarter Europe та 
Greener, carbon free Europe в територіальному розрізі, відповідно до стану розвитку цільо-
вих регіонів. Тобто політика співпраці територіальних одиниць, в тому числі міських та 
сільських буде підтримуватись програмами ЄС в секторальному вимірі. 

                                              
36 Rural-Urban Partnerships Motivating Regional Economies https://www.interregeurope.eu/rumore/ 
37 Regional Development and Cohesion Policy 2021-2027  
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/06/06-08-2018-regional-development-and-cohesion-policy-

2021-2027 
38 New Cohesion Policy http://ec.europa.eu/regional_policy/en/2021_2027/ 
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3. Презентовані Радою Європейських Муніціпалітетів та Регіонів (The Council of 
European Municipalities and Regions (CEMR)) інтереси європейських локальних та регіона-
льних органів управління та їхніх представництв у більш ніж 40 країнах39 під назвою: 
"Europe 2030: local leaders speak out". 

В документі стверджується, що в Європі 2030 року територіальне планування буде 
здійснено у широкому масштабі, також необхідним є перетворення міської та сільської 
дихотомії у відносини та форму співпраці між сільськими та міськими територіями. 
Великі міста та міські центри відіграватимуть переважну "регіональну" роль; 

4. Резолюція конференції ООН "Поселення та стійкий міський розвиток" (UN 
Conference on Housing and Sustainable Urban Development 17–20 October 2016 - Quito, 
Ecuador)40. Цей глобальний саміт відобразив тенденції міського розвитку протягом остан-
ніх 20 років та те, як ці моделі впливають на розвиток людства, добробут та системи дер-
жавного управління в усьому світі. 

Необхідність провадження активної співпраці між міськими та сільськими територіаль-
ними громадами в документі обгрунтовується за допомогою таких фактів: 

- близько 80% сільського населення мешкають поблизу міст; 
- міські та сільські регіони користуються різними та часто взаємодоповнюючими акти-

вами, а краща інтеграція між цими напрямами є важливою для соціально-економічних по-
казників; 

- потенційні зв’язки включають демографічні, трудові, громадські послуги та екологічні 
аспекти; 

- самі органи місцевого самоврядування не можуть керувати цими взаємозв’язками, роз-
виваючи як міське, так і сільське населення; 

 має бути удосконалено управління таким чином аби допомогти керувати інтег-
рацією міських та сільських громад та впливати на процвітання місць та людей; 

 cільсько-міські партнерства можуть покращити ефективність управління відно-
синами між селами та містами; 

 cільські та міські партнерства є ефективним способом реагування на необхід-
ність регулювати ці взаємодії та сприяти економічному розвитку та добробуту; 

 міські та сільські території взаємозалежні через різні типи зв’язків, які часто пе-
ретинають традиційні адміністративні кордони; 

 ефективне сільсько-міське партнерство може допомогти досягти цілей економі-
чного розвитку для обох; 

 посилення зв’язків полегшує доступ до робочих місць, об’єктів інфраструктури 
та різних видів послуг; 

 сільські та міські партнерства допомагають регіонам покращити виробництво 
суспільних благ, досягти масштабів економії за рахунок надання державних по-
слуг та допомогти розробити нові економічні можливості; 

 залучення приватного сектору, який відіграє вирішальну роль у зміцненні 
зв’язку з регіональною економікою, залишається складним завданням; 

 співпраця може бути складною, коли існує велика різниця у розмірах, ресурсах 
та спроможності між міськими та сільськими районами; 

 інші фактори, що перешкоджають ефективному партнерству, включають регуля-
торні та політичні перешкоди, відсутність довіри та фрагментацію політики; 

 уряди можуть заохочувати інтеграцію міської та сільської політики, працюючи 
над спільною національною програмою; 

                                              
39 The Council of European Municipalities and Regions (CEMR) "Europe 2030: local leaders speak out"  
http://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/Europe_2030_Synthesis_EN.pdf 
40 OECD, Habitat III and a New Urban Agenda http://www.oecd.org/gov/habitat-3-and-a-new-urban-agenda.htm 
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 національні уряди повинні заохочувати кращу інтеграцію між секторами політи-
ки, такими як сільськогосподарська та регіональна політика розвитку. 

Основні положення світової рурбаністичної політики, яка дуже активно розвиваєть-
ся в країнах ЄС, були визначені в доповіді Організації економічного співробітництва ООН 
(Governing rural-urban partnerships: lessons from the field) ще в 2013р.41 

Найбільш цікавим для імплементації на теренах України є досвід впровадження різ-
них інструментів організації співробітництва міських та сільських громад. 

Такі інструменти застосовувались і обговорювались серед вчених і практиків в якос-
ті ефективних заходів покращеного управління метрополіями ще з початку 1990-х років 
(Ostrom 1991; Barlow 1991; Norris, Phares, and Zimmerman 2007), однак в сучасному аспекті 
вони розглядаються як дієві заходи комплексної реалізації європейської політики збли-
ження (Cohesion policy). 

Взагалі, заходи провадження співпраці між муніципалітетами, в тому числі між мі-
ськими та сільськими, можна поділити на дві великі категорії: 

 утворення об’єднання громад; 
 співробітництво за допомогою інших окрім об’єднання заходів. 
Часто формування об’єднаних громад є не найкращим варіантом вирішення проблем, 

які постають перед їхніми муніципалітетами, оскільки об’єднання може сприйматись членами 
громад як приєднання, поглинання, втрата колишньої самоврядності тощо. Особливо це сто-
сується тих громад, які вже пройшли процес добровільного об’єднання, сформували свої ор-
гани управління і не бажають приєднуватись до міст або сільських громад, навколо яких вони 
розташовані. Добрих і негативних практик в цьому питанні дуже багато і в країнах ЄС (досвід 
Чеської республіки), і в інших розвинених країнах (зокрема в Канаді.) 

Тому на допомогу можуть прийти заходи провадження співробітництва громад без 
утворення об’єднань. Інструменти співробітництва, які реалізуються на договірних засадах 
вважаються в Європі не альтернативою іншому способу організації співпраці – 
об’єднанню, а компліментарним доповнюючим заходом. 

Інструменти (форми) організації співробітництва визначаються законодавчими, но-
рмативними, програмними документами і угодами в сфері міжмуніципального співробіт-
ництва, характеризуються специфічними відмінностями, притаманними окремим країнам 
ЄС, однак включають в себе відносно впорядкований перелік форм і методів, який пропи-
саний у «Керівництві до інструментарію інтер-муніципальної кооперації» (Toolkit Manual 
Inter-municipal Cooperation)42, виданому Радою Європи разом з UNDP та Local Government 
and Public Service Reform Initiative. 

Цей перелік включає в себе шість основних видів законодавчих рамок для оформ-
лення міжмуніципального, в тому числі і рурбаністичного співробітництва, а саме: 

1. Неформальна організація 
2. Контракт 
3. Організація публічного права (неприбуткова громадська організація, асоціація) 
4. Підприємство, створене згідно приватного (комерційного) права (бізнес фірма, під-

приємство) 
5. Єдине цільове або мультицільове підприємство, організація, утворене за положеннями 

публічного права 
6. Об’єднана територіальна організація (підприємство), утворене за положеннями публі-

чного права. 

                                              
41 Governing rural-urban partnerships: lessons from the field  
http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Session%20III%20presentations.pdf 
42 Toolkit Manual Inter-municipal Cooperation https://rm.coe.int/imc-intermunicipal-co-operation/1680746ec3 
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Наведений перелік форм муніципального співробітництва фактично відображається 
серед типів дозволених до впровадження заходів міжмуніципальної співпраці в різних кра-
їнах ЄС, однак формально цей перелік може бути різним, відповідно до того, як законодав-
ством певної країни визначено такі форми співробітництва. 

Зокрема, внутрішнє законодавство Словенії43 повністю відповідає баченням Ради Європи 
щодо переліку форм міжмуніципального співробітництва, викладеним у вже згаданому Керів-
ництві. В Албанії, яка є Європейською країною, але не є членом ЄС, однак реалізує положення 
політики Ради Європи щодо організації міжмуніципального співробітництва, передбачено до-
волі укрупнений перелік форм та методів організації співпраці громад, а саме: 

 визначення одного муніципалітету, відповідального за виконання покладених на 
нього функцій – виконання певних задач, необхідних для всіх сторін співробітниц-
тва, покладаються на один із задіяних муніципалітетів, який має найкращу функці-
ональну спроможність до провадження такої діяльності, а разом із обов’язками му-
ніципалітету передаються і відповідні фінансові ресурси або у вигляді періодичних 
трансферів з бюджетів інших муніципалітетів, або шляхом зміни порядку розподілу 
частини бюджетних податкових надходжень від громад-реципієнтів послуг на ко-
ристь громади – надавача послуг; 

 делегування функцій регіональному органу (раді). Сама рада, яка включає в себе 
представників від усіх муніципалітетів, які співпрацюватимуть, але виконавчих 
функцій вона не здійснює, вона лише приймає і затверджує рішення. Для вико-
навчих функцій створюються відповідні комітети; 

 створення інтермуніципальної асоціації як управляючого органу, на засадах доб-
ровільної участі, як правило, у вигляді окремого суб’єкта (неприбуткової, гро-
мадської організації, комунального підприємства, компанії, заснованій на заса-
дах приватного права)44. 

Взагалі, законодавство Албанії вважається лояльним в сфері міжмуніципального 
співробітництва, оскільки майже всі послуги можуть бути делеговані від об’єднання одно-
му суб’єкту і разом з цим такому суб’єктові надаються ще й певні повноваження і права 
участі в розподілі бюджетних доходів. 

Деякі відомі дослідники в сфері міжмуніципального співробітництва всю множину 
способів, методів і форм співпраці підводять під таку укрупнену класифікацію з чотирьох 
складових: 

 неформальна (informal); 
 слабо формалізована (weakly formalized); 
 співробітництво шляхом утворення функціональних підприємств (IMC in 

functional ‘enterprises’); 
 співробітництво як модель інтегрованого територіального кооперування (IMC as 

a model of integrated territorial cooperation)45. 
За результатами вивчення досвіду міжмуніципального співробітництва різних типів те-

риторіальних громад в країнах ЄС та в Світі складені навчальні посібники, в яких розглядають-
ся особливості і порядок застосування окремих інструментів та заходів співпраці46. 

В Україні також визначено структуру правового поля для здійснення міжмуніципа-
льного співробітництва територіальних громад, в тому числі в форматі "місто-село", яке 

                                              
43 Iztok Rakar, Bojan Tičar Inter-Municipal Cooperation: Challenges in Europe and in Slovenia 
 https://www.researchgate.net/publication/283691163_Inter-Municipal_Cooperation_Challenges_in_Europe_and_in_Slovenia 
44 Working Together Intermunicipal Cooperation in Five Central European Countries 
 http://pdc.ceu.hu/archive/00006996/01/LGI_Working-Together-Intermunicipal-Cooperation_2011.pdf 
45 Hulst and van Montfort, 2012 Local Government and Public Service Reform Initiative et al., 2010, pp. 13- 14;  
46 Extra-territorial corporations https://www.justice.gov.nt.ca/en/extraterritorial-corporations/page/2/ 
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може здійснюватись, згідно Закону України "Про співробітництво територіальних гро-
мад"47 в таких формах як: 

 делегування виконання окремих завдань; 
 реалізація спільних проектів; 
 спільне фінансування (утримання) підприємств, установ та організацій комуна-

льної форми власності; 
 утворення спільних комунальних підприємств, установ та організацій; 
 утворення спільного органу управління. 
Форми співпраці територіальних громад, визначені національним законодавством, не 

протиречать європейській класифікації і можуть бути імплементовані в практику з врахуванням 
досвіду і кращих практик. Актуальність застосування договірних форм при організації співробі-
тництва міських та сільських громад в Україні визначається можливістю покращення рівня 
спроможності дрібних громад щодо надання певних адміністративних послуг, покращення ста-
ну їхньої інфраструктури та забезпечення підвищення рівня добробуту населення. 

Перелік класичних і визначених в рекомендаційних матеріалах Ради Європи та 
UNDP заходів провадження міжмуніципального співробітництва може корегуватись та 
інтерпретуватись, доповнюватись відповідно до нових трендів і програмних ініціатив Єв-
ропейської політики. Зокрема, на основі врахування положень політики територіального 
зближення на 2014-2020 роки та 2021-2027 роки, можуть бути визначені такі 4 організа-
ційні форми провадження співпраці (Табл. 3.1.): 

Таблиця 3.1. Чотири базових типи засобів організації міжмуніципальної кооперації в 
країнах ЄС* 

Типи базових засобів організації 
міжмуніципальної кооперації 

Сутність засобів організації міжмуніципальної коопе-
рації 

Напіврегіональний управляючий 
орган (Semi�regional government) 

Постійно функціонуючі організації з надійною репутаці-
єю, наділені повноваженнями щодо прийняття рішень, 
залучені в процеси планування та координації локальних 
політик 

Організації з постачання послуг 
(Service delivery organisations) 

Постійно функціонуюча організація в сфері постачання 
послуг інфраструктурного, адміністративного та іншого 
характеру 

Договори з постачання послуг 
(Service delivery agreement) 

Кооперація, заснована на договірних засадах, особливо в 
сфері надання послуг 

Форум з планування (Planning 
forum) 

Об’єднані мережі, які залучені в процеси планування та 
координації локальних політик 

* - Укладено на основі [48, 52 ] 
В ході децентралізації в країнах ЄС формувались органи місцевого самоврядування і було 

створено численні малі муніціпалітети, які за рівнем доходів і витрат на одного мешканця нібито й 
були економічно достатніми, однак понести витрати по великим проектам, по утриманню адмініст-
рацій були неспроможними. Це особливо важливо в країнах з великою кількістю місцевих органів 
влади (наприклад, з менш ніж 1000 мешканцями, або, навіть, менше ніж 199 мешканцями, як в Че-
хії)49. У таких крихітних місцевих юрисдикціях вартість утримання адміністрації є високим тягарем 
для місцевого бюджету. В Угорщині вже в деяких з таких невеликих органів місцевого самовряду-
вання почали створювати "спільні офіси", які надають адміністративні послуги для двох чи більше 
муніципалітетів. Аналогічне рішення застосовується в Польщі, Чехії та Словаччині. 

                                              
47 Закон України "Про співробітництво територіальних громад" http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18 
48 Hulst R., vanMontfort A.; Springer 2007„Inter�Municipal cooperation in Europe”,  
https://www.springer.com/la/book/9781402053788 
49 Working Together Intermunicipal Cooperation in Five Central European Countries  
http://pdc.ceu.hu/archive/00006996/01/LGI_Working-Together-Intermunicipal-Cooperation_2011.pdf 
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Співпраця між місцевими органами влади, здається, є єдиним логічно вірним рішен-
ням, якщо потрібно освоїти сучасні технології, включаючи системи переробки відходів, 
прокладання або ремонту доріг або надання адміністративних послуг для мешканців при-
леглих до міста і близько розташованих громад сільського типу, де немає фінансової спро-
можності утримувати на постійній основі деякі відділи і департаменти, які є затребувани-
ми для населення лише декілька разів на рік. При делегуванні повноважень щодо надання 
адміністративних послуг одному з муніципалітетів, як правило, передбачається спряму-
вання частини податкових платежів мешканців з інших юрисдикцій, які обслуговуються в 
центрі надання адміністративних послуг, на користь такого муніципалітету. 

В країнах ЄС міжмуніципальне співробітництво сільських та міських територій є розпо-
всюдженим в сфері поводження з об’єктами інфраструктури (водогони, каналізація, шляхи, те-
плові мережі тощо). Зокрема в Польщі до реформи у 1990 року органи місцевого самовряду-
вання не мали права на інфраструктурні об’єкти, такі як водопровідні мережі, але в практиці 
були випадки, коли одна долина з кількома муніципалітетами в гірській місцевості успадкову-
вала єдиний водогін з часів старої адміністративної системи. Після 1990 року, майно, пов’язане 
з місцевою інфраструктурою, було передано муніципальним органам влади, і стало незрозумі-
лим, хто повинен взяти на себе відповідальність за обслуговування водогону. В якості рішення 
даної проблеми було створено міжмуніципальну асоціацію, яка зайнялась управлінням і обслу-
говуванням водогону, і успішно надає послуги донині. 

Серед інституцій (суб’єктів реалізації), відповідальних за провадження управління 
співробітництвом міських та сільських територіальних громад, варто виділити локальні та 
регіональні органи влади, які відіграють визначальну роль в процесі провадження європей-
ської регіональної політики, а саме: більш ніж 91000 локальних та регіональних інституцій 
впроваджують більш ніж 70% від всього європейського законодавства і завдяки таким ор-
ганам забезпечується отримання більш ніж 16% ВВП в країнах ЄС, більш ніж 56% зайня-
тості в публічному секторі і здійснюється більш ніж 60% державних інвестицій50. 

Положення європейської політики кооперації є різними в різних країнах, відповідно до 
притаманних особливостей територіям, наприклад у Франції, Чеській республіці і Словаччині 
муніципалітети, в середньому, мають чисельність населення близько 200-2000 резидентів, в той 
час як у Великобританії – більше 100000 резидентів. Від цього фактору залежать переваги краї-
ни в обранні певного типу засобів провадження міжмуніципального співробітництва з основно-
го переліку класичних інструментів стимулювання соціально-економічного розвитку територіа-
льних громад, розповсюджених в світовій практиці51 та в ЄС. Індивідуальні особливості кожної 
країни впливають на остаточний тип інституціонального каркасу провадження співробітництва 
в міжмуніципальному, рурбаністичному вимірі. 

В різних країнах ЄС формуються різні переваги щодо використання форм і методів 
організації інтермуніципального співробітництва в форматі "місто-село", які були визначе-
ні в ході дослідження і представлені в Табл. 3.2. 

Таблиця 3.2.  Характеристика профілів здійснення міжмуніципального співробітниц-
тва, включаючи формат "міська-сільська території", в країнах Європи * 

Країна 
Профіль здійснення міжмуніципального співробітництва, включаючи 

формат "міська-сільська території" 

Бельгія 
Разом з суто міжмуніципальними угодами використовуються змішані публі-
чні угоди і змішані публічно-приватні угоди (асоціації суто публічного хара-
ктеру створюються муніципалітетами за вимогою законодавства) 

                                              
50 Iztok RAKAR, Bojan TIČAR, Maja KLUN INTER-MUNICIPAL COOPERATION: CHALLENGES IN EUROPE AND IN 

SLOVENIA http://rtsa.ro/tras/index.php/tras/article/view/445/434 
51 Development agreement manual: collaboration in Pursuit of Community Interests 
 http://www.ca-ilg.org/sites/main/files/file-attachments/resources__FinalDevAgreement4-5-02.pdf 
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Країна 
Профіль здійснення міжмуніципального співробітництва, включаючи 

формат "міська-сільська території" 

Великобританія 

Активно застосовуються змішані публічно-приватні угоди в процесі надання по-
слуг (особливо при провадженні співпраці "центр-периферія"); створені регіона-
льні публічно-приватні мережі соціально-економічного та просторового плану-
вання. Центральна влада сприяє розвитку міжмуніципального співробітництва. 

Іспанія 
Переважає створення міжмуніципальних одно- та багатоцільові асоціацій (спів-
дружностей – mancomunidades). Постійно зростає кількість змішаних громадських 
організацій (консорціумів – consortia) 

Італія 

Переважають чисті незмішані форми міжмуніципальної співпраці в рамках 
надання послуг єдино- та багатоцільового призначення (конвенції, угоди, 
консорціуми, спілки). Змішана публічно-приватна співпраця у сфері соціаль-
но-економічного розвитку (місцеві пакти). Є вдалі приклади укладених дого-
ворів про співпрацю муніципалітетів. 

Нідерланди 
Для надання послуг активно працюють суто міжмуніципальні організації. 
Обмежена кількість змішаних громадських організацій та мереж. 

Німеччина 
Широко використовуються класичні незмішані міжмуніципальні форми 
співпраці; але також є змішані публічно-приватні мережі в плануванні еко-
номічного розвитку (регіональні конференції – Regionalkonferenzen) 

Польща 
В сфері організації надання послуг переважають залучені до цього процесу між-
муніципальні організації; а також для процесів постачання послуг використову-
ються змішані публічно-приватні угоди. 

Румунія 

Поряд з договірною формою співпраці застосовується інструмент застосу-
вання спільних територіальних управлінських органів, які створювались для 
активного залучення міжнародної допомоги в розбудові національної інфра-
структури 

Фінляндія 
Переважають міжмуніципальні угоди. Деяка кількість змішаних публічно-
приватних угод в сфері підтримки розвитку економічного розвитку, громадського 
транспорту та утилізації сміття. 

Франція 
Активно застосовуються міжмуніципальні договори про співпрацю поряд із 
змішаними громадськими угодами (об’єднання профспілок). 

Чехія 
Активно застосовуються угоди і договори при організації постачання адміністра-
тивних та інших послуг; розповсюдженими є спільні територіальні управлінські 
органи, створені на засадах добровільної співпраці дрібних громад. 

* - укладено за даними52 
Можна стверджувати, що такі переваги визначаються різними факторами спеціалі-

зації європейських країн та територій і цей аспект є дуже важливим для прийняття рішення 
про імплементацію таких підходів на теренах України. 

Різні форми організації міжмуніципального співробітництва застосовуються і для 
забезпечення покращень в сфері надання адміністративних послуг, і для інфраструктурно-
го напрямку, і при цьому в кожній з досліджуваних країн ЄС наявні свої особливості 
(Табл. 3.3.). 

Таблиця 3.3. Сфери застосування угод міжмуніципального співробітництва в деяких 
країнах ЄС* 

Країни Сфери застосування угод міжмуніципального співробітництва 
Бельгія Співпраця практично повністю обмежується наданням публічних послуг 

Великобританія 
Надання публічних послуг домінує. На регіональному рівні відбувається де-
яке планування та координація соціально-економічного розвитку 

Голландія Надання публічних послуг в значній мірі домінує. Число угод, що беруть 

                                              
52 Trutkowski C. Understanding Inter�Municipal Cooperation 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168067fd2c 
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участь у просторовому плануванні та/або плануванні громадського житла є 
обмеженим. 

Італія 
Надання публічних послуг в значній мірі домінує. Планування та координа-
ція відбувається з урахуванням соціально-економічного розвитку та перспек-
тив надання соціальних та медичних послуг 

Німеччина 
Надання публічних послуг в значній мірі домінує. Кількість асоціацій, що 
займаються плануванням землекористуванням та територіальним плануван-
ням обмежена. 

Іспанія Надання публічних послуг в значній мірі домінує. 

Польща 
Надання публічних послуг домінує. На регіональному рівні відбувається та-
кож планування та координація соціально-економічного розвитку 

Фінляндія 
До певної міри надання публічних послуг домінує, але також потужно пред-
ставлені планування соціально-економічного розвитку та управління струк-
турними фондами ЄС – на регіональному рівні 

Франція 
Надання публічних послуг домінує. У містах значна кількість об’єднань бере 
участь у просторовому плануванні 

* - укладено за даними [52] 
Укладання договорів про співпрацю або створення об’єднаних територіальних орга-

нізацій (асоціацій, органів управління, спільних адміністрацій тощо) також містить в собі 
альтернативу, яка аналізується і обирається переважний і кращий для країни спосіб органі-
зації міжмуніципального співробітництва. Рекомендації щодо проведення такої аналітики, 
розроблені за підтримки Ради Європи і Організацією економічного співробітництва і роз-
витку – OECD53, являють собою інформаційну складову інституціонального каркасу для 
провадження кооперації між громадами. 

Експерти OECD при прийнятті рішення про організацію співробітництва сільської та мі-
ської громади радять звернути увагу на такі ключові фактори: 

- наявність взаємної залежності між міською та сільською територією (власне, чи є фун-
кціональний регіон на цій території); 

- передбачити прийнятний для локальних особливостей спосіб представництва в колегіа-
льному органі управління всіх територій (міських та сільських), що співпрацюватимуть; 

- визначити рамкові умови та завдання для провадження співпраці, які враховують спі-
льні інтереси і міських, і сільських громад; 

- передбачити ініціативи, вектори та дії, які б дозволяли отримувати колективні вигоди 
для міських та сільських партнерів; 

- визначитись з організаційною формою, яка б найкраще дозволяла реалізувати цілі спів-
робітництва та полегшувала б співпрацю і досягнення цілей співробітництва. 

Останнє питання в наведеному переліку є достатньо важливим, оскільки для різних 
країн прийнятну форму співробітництва, спосіб делегування повноважень між партнерами 
необхідно ретельно планувати з врахуванням локальних особливостей. Відповідно до того, 
яка форма співробітництва застосовується і чи відбувається при цьому делегування повно-
важень, певна класифікація підходів до організації співробітництва серед існуючих при-
кладів співпраці в ЄС може бути побудована [53]. 

Можна виділити такі класифікаційні групи форм співпраці: 
- пряма форма сільсько-міської співпраці (з утворенням спільного координуючого орга-

ну) + з делегуванням повноважень від локальних громад (приклади такої форми співпраці: 
Ренн (Франція)); 

                                              
53 Governing rural-urban partnerships: lessons from the field  
http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Session%20III%20presentations.pdf 
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- пряма форма сільсько-міської співпраці (з утворенням спільного координуючого орга-
ну) + без делегування повноважень від локальних громад (приклади такої форми співпраці: 
Нюрнберг (Німеччина); Центральна зона Західнопоморського Воєводства (Польща); Бра-
бант Штад (Нідерланди)); 

- опосередкована форма сільсько-міської співпраці (без утворення спільного координую-
чого органу, найчастіше на основі контракту) + з делегуванням повноважень від локальних 
громад (приклади такої форми співпраці: Форлі-Чезена (Італія); Естремадура (Іспанія)); 

- опосередкована форма сільсько-міської співпраці (без утворення спільного координуючого 
органу, найчастіше на основі контракту) + без делегування повноважень від локальних громад 
(приклади такої форми співпраці: Кастело-Бранку (Португалія); Центральна Фінляндія (Ювяс-
кюля та Саарієрві-Вітасарарі) (Фінляндія); Прага / Центральна Богемія (Чехія)). 

Кожна з таких форм організації міжмуніципальної співпраці міських та сільських 
громад має свої переваги та недоліки (Табл. 3.4.). 

Різноманіття наявних програмних документів і нормативних актів, прийнятих в кра-
їнах ЄС для забезпечення ефективного співробітництва міських та сільських громад фор-
мують інституціональний каркас для здійснення руралістично-урбаністичної співпраці в 
договірній формі за такими видами як: 

Таблиця 3.4.  Переваги та недоліки застосування різних форм провадження міжмуні-
ципальної співпраці міських та сільських територій* 

Переваги Недоліки Особливості застосування 
1. Пряма форма сільсько-міської співпраці (з утворенням спільного координуючого органу) 
+ з делегуванням повноважень від локальних громад 
- Може безпосередньо управляти вирі-
шенням сільських та міських проблем 
(легітимність прямого вирішення питань); 
- Може виступати від імені регіону (райо-
ну, громади); 
- Координує процеси надання послуг; 
- Більший місцевий вплив на розробку 
національної/регіональної політики; 
- Узгодження сільських та міських дій 
(заходів); 
- Більш широкий доступ до ресурсів; 
- Більше механізмів реалізації політики; 
- Більше організаційної підтримки; 

- Загроза місцевій 
автономії; 
- Менший ступінь 
залучення кожного 
громадянина і враху-
вання його думки; 
- Менша взаємодія з 
приватним сектором; 
- Обмежена гнучкість

- Можливим є залучення 
окремих секторів, значущих 
для функціональної терито-
рії, наприклад сільськогоспо-
дарська або промислова оріє-
нтованість; 
- Можливою і рекомендова-
ною є розробка плану розви-
тку функціональної території 
(міста та села); 

2. Пряма форма сільсько-міської співпраці (з утворенням спільного координуючого органу) 
+ без делегування повноважень від локальних громад 

- Може управляти вирішенням загальних 
сільських та міських проблем (часткова 
легітимність прямого вирішення питань); 
- Може управляти широким спектром фу-
нкцій; 
- Може враховувати ініціативи у сфері 
національної політики; 
- Більший місцевий вплив на розробку 
національної/регіональної політики; 
- Може покращити доступність національ-
них та регіональних бюджетів; 
- Загальна участь: залучені сільські та 
міські місцеві органи влади; 

- Менше ресурсів; 
- Менше інструмен-
тів реалізації; 
- Більше залежить від 
діяльності доброво-
льців; 
- Домінування за-
мість взаємовідносин 
підпорядкованості; 

- Потрібен диференційований 
підхід до визначення корект-
них індикаторів формування 
сільсько-міської співпраці та 
зіставлення масштабу управ-
ління з питаннями (пробле-
мами) функціональних мож-
ливостей; 
- Цілеспрямовані зусилля 
задля налагодження довіри та 
укріплення зав’язків між мі-
ськими і сільськими зацікав-
леними сторонами (учасни-
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Переваги Недоліки Особливості застосування 
- Більше можливостей для участі грома-
дян, університетів та приватного сектора 
- Можна створювати майданчики для дій і 
обговорення політичних ініціатив, напри-
клад, форуми, робочі групи; 
- Гнучкі структури управління; 
- Висока можливість участі різноманітних 
вертикальних та горизонтальних секторів; 
- Поглиблене розуміння сільської та місь-
кої взаємозалежності – збалансований 
підхід до сільських та міських питань 
(проблем); 
- Комплекс ініціатив "зверху вниз" та 
"знизу вгору", задля стимуляції сільсько-
міської співпраці; 

ками); 
- Має єдиний голос і може 
виступати від імені 
об’єднаної території, але не 
кожного окремого муніципа-
літету (району, громади); 
- Слід враховувати рівень 
значущості голосів перифе-
рійних громад як важливого 
індикатора успішності спів-
праці. 

3. Опосередкована форма сільсько-міської співпраці (без утворення спільного координуючого 
органу, найчастіше на основі контракту) + з делегуванням повноважень від локальних громад 

- Сприяє процесу співпраці «знизу вгору»;
- Може сприяти формуванню територіа-
льного підходу до питань співпраці за 
різними проектами; 
- Зберігає місцеву автономію; 
- Може підтримувати кілька універсаль-
них сільських та міських ініціатив; 
- Може бути майданчиком для об’єднання 
ключових сільських та міських зацікавле-
них сторін. 

- Менше ресурсів; 
- Більш складні ме-
ханізми управління; 
- Потребує легітим-
ності: визнання зни-
зу; 
- Менше можливос-
тей для розробки і 
реалізації сектораль-
них та комплексних 
стратегій; 
- Іноді може випад-
ково розширювати, а 
не зменшувати роз-
рив між міською та 
сільською місцевос-
тями. 

- Для належного керування 
сільсько-міською співпрацею 
можуть знадобитись «м’які» та 
«жорсткі» методи заохочення; 
- Варто не забувати про конт-
роль над складним комплексом 
сільсько-міської співпраці, що 
склалась поза межами партнер-
ської структури; 
- Деякі обставини (наприклад, 
наявність очевидної напруже-
ності між селами та містами, 
розмір міст та відстань) допо-
магають з’ясувати, чи повинен 
бути прямий, а не опосередко-
ваний підхід до сільсько-міської 
співпраці. 

4. Опосередкована форма сільсько-міської співпраці (без утворення спільного координую-
чого органу, найчастіше на основі контракту) 
+ без делегування повноважень від локальних громад 
- Підтримує місцеву автономію; 
- Можна вирішувати питання (проблеми) 
на основі сервісних послуг. 
- Можна залучати відповідних зацікавле-
них сторін у разі необхідності. 

- Менше ресурсів; 
- Немає єдиної позиції: 
ніхто не виступає від 
імені цілісної функці-
ональної території; 
- Немає координації 
на регіональному 
рівні; 
- Менше можливос-
тей для секторальних 
та комплексних стра-
тегій. 

- За певних обставин і в умовах 
відсутності делегованих повно-
важень, розвиток сільсько-
міської співпраці може стика-
тися з труднощами. 
- Даний підхід до співпраці, 
вбачається єдиним вірним, осо-
бливо там де інтерес до сільсь-
ко-міської співпраці (як для 
сільських так і міських 
суб’єктів) є низьким, не зважа-
ючи на функціональні зв’язки. 

* - укладено за даними [52, 53] 
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 підтримка співпраці міст та сільських територій в рамках локальних перманент-
них взаємовідносин (формування об’єднаних, укрупнених громад або здійснення 
співробітництва громад на договірних засадах); 

 здійснення співробітництва територіальних громад в рамках їхньої участі в про-
ектах, найчастіше, за підтримки програм міжнародного, транскордонного Євро-
пейського співробітництва тощо. Тобто участь в програмах відкриває для муні-
ципалітетів, через розташовані в них громадські організації та інші інституції, 
можливість щодо провадження співробітництва без утворення об’єднань в адмі-
ністративному порядку. Часто програмні заходи, особливо програми технічної 
допомоги, грантові програми з таких фондів як є European Regional Development 
Fund передбачають необхідність застосування на території країн-реципієнтів ін-
струментів і заходів міжмуніципального співробітництва у вигляді створення 
об’єднаних добровільних органів управління, укладених договорів про співпра-
цю, створення комунальних підприємств тощо. Таким чином відбувається сти-
мулювання міжмуніципального розвитку на засадах реалізації внутрішньої ініці-
ативи, сталості, життєздатності. Не лише фінансова допомога фондів має стиму-
лювати економічне зростання, мають бути вжиті заходи щодо забезпечення са-
морозвитку і забезпечення життєздатності проектів самими громадами. 

3.3. Кращі практики Європрейського співробітництва міських та сільсь-
ких територій 

Польща 
Кращі практики міжмуніципального співробітництва міських та сільських територій 

в Польщі є цінними для України з таких причин, що наші країни є сусідами, в чомусь ма-
ють схожі передумови для провадження політики просторового розвитку, дещо схожими є 
умови, в яких реалізовуватиметься ідея нового адміністративно-територіального поділу. 

У Польщі повіти та воєводства практично не відрізняються за розмірами від україн-
ських районів та областей. Але, різними є масштаби і щільність заселення територій. Так, в 
Польщі середній розмір сільської ради (гміни) близько 110 квадратних кілометрів з чисе-
льністю населення 10,4 тис. осіб. (95 осіб. на кв. км.), то в Україні ці показники є суттєво 
меншими: на середню за площею раду в 50 кв. км. припадає близько 1,4 тис. осіб населен-
ня (28 осіб на кв.км.). Однак це порівняння вже наведено для сучасного стану розвитку 
громад в Україні та Польщі, різним також є і рівень соціально-економічного розвитку. 

Для Польщі характерним є розгляд міжмуніципального співробітництва з 
прив’язкою до функціональних територій, оскільки ідентифікація таких територій як осе-
редків, згуртованих за зв’язками економічного, соціального та іншого господарського ха-
рактеру, є частиною національної стратегії Польщі.54 

Прикладом провадження співробітництва 
міських та сільських поселень в Польщі є проект 
щодо організації співробітництва на території 
Долина Желява (The Zielawa Valley) на підставі 
укладеного договору. Даний проект охоплює 
достатньо велику функціональну територію (5 
гмін Люблінського воєводства) і містить в собі 
більш дрібні приклади міжмуніципальної ко-

операції, серед яких присутні елементи співпраці міст та сільських поселень. 

                                              
54Rural-Urban Partnerships An Integrated Approach to Economic Development  
https://read.oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/rural-urban-partnerships_9789264204812-

en#page269 
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Малюнок 3.6. Сонячна ферма в Долині Желяві, 
Польща 

Територія Долини Желява складає близько 620 кв. км. з населенням більш ніж 16000 осіб. 
Перша партнерська угода на цій території була укладена 2008 році і передбачала умови 

спільної роботи по проектам для залучення фінансування з фондів ЄС і забезпечення таким чи-
ном інвестицій, що стимулюватимуть структурні перебудови. Спільні успіхи, отримані в ре-
зультаті участі громад в реалізації проектів з європейським фондовим фінансуванням, мотиву-
вали партнерські муніципалітети для подальшої співпраці і розвитку територій на своїх юрис-
дикціях з метою забезпечення сталості і життєздатності ефекту. 

Завдяки укладеному договору про співробітництво між 5 гмінами з поселеннями мі-
ського та сільського типів були вирішені важливі для мешканців завдання, зокрема в рам-
ках таких проектів: 

- будівництво муніципальних доріг, які є частиною локального туристичного прос-
тору, для розвитку якого потрібним було поліпшення інфраструктури (разом більш ніж 20 
секцій муніципальних доріг було побудовано), сума проекту 4,7 млн. євро., з яких 3,1 млн. 
євро було отримано у вигляді фондового фінансування з ЄС; 

- проект чистої енергетики, який передбачає встановлення 925 блоків сонячних ба-
тарей на житлових та адміністративних будинках в п’яти муніципалітетах, що співпрацю-
ють, – вартість проекту 2,4 млн. євро, з яких 2 млн. євро – кошти ЄС; 

- просування ідей локальної культури туризму, створення туристичного бренду фун-
кціональної території громад ‘Dolina Zielawy’ (400 тис. євро), визначення і складання ре-
єстру туристичних можливостей території з оцінкою її інвестиційної ємності; 

- проект надання комплексних освітніх дошкільних послуг в муніципалітетах Півні-
чного Любліну. В програмі прийняли участь близько 400 дітей віком 3-5 років з прилеглих 
до Любліна сільських громад; 

- проект, спрямований на під-
вищення безпечності навколишнього 
середовища в Долині Желяві, завдяки 
якому відбулось оновлення матеріа-
льно-технічної бази пожежної служби 
в цільових громадах; 

- проект будівництва «Сонячної 
ферми» – енергетичного комплексу на 
полях громади в сільській місцевості 
потужністю близько 1,4 мегават. 

Багатою на приклади вдалої ор-
ганізації локального розвитку є історія 
міста Люблін55,56. Люблінський 
муніципалітет є органом місцевого 

самоврядування та суб’єктом державного фінансового сектора. 
Він виконує свої завдання через муніципалітет Люблін, де 
працює близько 1200 співробітників. Місто Люблін функціонує 
як міська влада (муніципалітет), так і повіт, тому вона 
відповідає за виконання цих двох видів органів місцевого 
самоврядування. Щоб повноцінно відповідати викликам і 
завданням сучасної Європи, в Стратегії розвитку міста Люблін 
до 2020 року визначені ключові пріоритети, виклики та 
завдання, які умовно згруповані в такі категорії як: відкритість, 
дружба, підприємництво, академічний дух. 

                                              
55 Municipality of Lublin https://www.interreg-central.eu/Content.Node/Municipality-of-Lublin.html 
56 Models of governance in the urban functional areas: Policy lessons from the implementation of integrated territorial 

investments (ITIs) in Poland https://www.researchgate.net/publication/322015500_  
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Часто саме місто асоціюється з економічним розвитком в будь-яких його проявах57. Як 
місто, в якому сконцентровані численні фінансові, матеріальні, людські ресурси, Люблін є 
центром взаємодії з прилеглими територіальними громадами. Дане місто є першим в націона-
льному рейтингу інвестиційних витрат на людину , господарська діяльність ведеться на основі 
стратегічного планування, в якому враховується фактор залученості та ініціативи населення 
самого міста і прилеглих територій стосовно економічного розвитку 58. Місто активно приймає 
участь в транскордонному співробітництві і має свій Громадський бюджет. Основні показники 
економічного розвитку міста є такими: 

 обсяги інвестиційних витрат з міського бюджету – 1 млрд. євро за період 2010-
2018 років; 

 темпи зростання ВВП – 21,1%; 
 кількість підприємств, які відкрито протягом року – більше ніж 3800 одиниць; 
 податкові пільги в спеціальній економічній зоні – до 70%. 
Економіка Любліну базується на міцних підгрупах пріоритетних видів економічної 

діяльності, зокрема промисловості, обраних на основі експертного аналізу. Однією з най-
більш привабливих форм підтримки розвитку є спеціальна економічна зона. Розміщення 
інвестицій передбачає розробку добре підготовлених ділянок землі, а також отримання 
значної податкової пільги. Додатковим бонусом є ідеальне розташування ділянок у безпо-
середній близькості від кільцевої дороги та аеропорту Любліна. 

Ведеться активна транскордонна співпраця, в тому числі і в сфері міжмуніципально-
го співробітництва. Люблінське воєводство разом з Білоруссю (Брестський регіон) та Во-
линською областю на Україні утворили єврорегіон «Bug», а також активно ведеться спів-
праця з громадами Рівненської, Івано-Франківської, Луцької, Дніпропетровської та Харків-
ської областей та регулярно відбуваються тренінгові зустрічі з представниками інших гро-
мад щодо передачі досвіду. 

В сфері міжмуніципального співробітництва м.Люблін та інші міста Польщі активно 
співпрацюють з прилеглими громадами в такій актуальній сфері як збирання і переробка 
відходів і такий досвід є корисним для українських громад. В різних воєводствах, повітах, 
гмінах розвиненою є кооперація стосовно збирання (переважно роздільного), сортування 
та переробки сміття. На мал. 3.7. відображено мапу коопераційних зв’язків при збиранні і 
переробці сміття в громадах Польщі. 

Переробка сміття здійснюється в усіх воєводствах Польщі і в більшості з них, як ви-
дно зі схеми на мал. 3.7., простежується наявність міжмуніципальних зв’язків центрів пе-
реробки сміття з іншими громадами, де відбувається збирання, сортування тощо, причому 
типи громад, що кооперують між собою в даному процесі є різними – і міські, і сільські. 
Досвід поводження з відходами в Польщі свідчить про наявність декількох важливих пе-
редумов і факторів, на які слід звертати уваги при організації співробітництва між грома-
дами в сфері переробки відходів: 

 кооперація завжди приносить економічні вигоди – укласти договір та скориста-
тись потужностями сусідньої громади по переробці сміття завжди дешевше, ніж 
будувати власні потужності; 

 

                                              
57 Investment destination https://lublin.eu/en/business/investment-destination/ 
58 New municipalism in Poland https://euroalter.com/2017/new-municipalism-poland 



 47

 
Малюнок 3.7. Територіальні громади Польщі, в яких переробка сміття відбувається на 
засадах міжмуніципального партнерства59 

 об’єднання зусиль з прилеглими громадами надає додаткові ресурси, що дозволяє за-
ощаджувати на собівартості одиниці продукції завдяки зростанню масштабів; 

 в результаті кооперації часто відбувається попроцесний розподіл праці: якась 
громада збирає відходи і, можливо, сортує, а якась їх переробляє; 

 на практиці в сфері переробки відходів дуже часто відбувається громад сільсько-
го і міського типів, оскільки села дуже рідко мають достатні обсяги відходів для 
організації власної переробки; 

 найбільш ефективним поводження зі сміттям виходить у випадку побудови ме-
режевих структур сталої взаємодії кооперуючих громад; 

 при провадженні політики поводження з відходами і при організації кооперації 
воєводства (адміністрації обласного рівня) відіграють найчастіше ключову роль, 
оскільки такі проекти є, як правило, масштабними. 

Досвід організації співробітництва при поводженні з відходами в Польщі є тісно 
пов’язаним з інституціональними перетвореннями. Так, до 2012 року ключові повнова-
ження в сфері поводження з відходами належали крупним компаніям-операторам в даній 
сфері, оскільки такий підхід був закріплений законодавчо завдяки впливу секторального 
органу – Польської Палати з питань управління відходами (Polish Waste Management 
Chamber). Однак з прийняттям нової редакції закону, повноваження і відповідальність що-
до поводження з відходами повністю були покладені на муніципалітети. 

В 2012 році обсяг інвестицій в переробку відходів на рівні громад становив 50 млн. зло-
тих, а вже наступного року відбувся стрибок – до 250 млн. злотих. Ініціатива була поміче-
на з боку фондів ЄС і було профінансовано 2,2 млрд. євро в даний вид співробітництва, 
причому 670 млн. з цієї суми було освоєно при розбудові інфраструктури в сільських тери-
торіях для провадження кооперації з міськими громадами [59]. 

Форми та інструменти співробітництва, які використовуються в Польщі для організації 
співробітництва між різними громадами для поводження зі сміттям найчастіше були такими: 

                                              
59 Bartłomiej Kołsut. Inter-municipal cooperation in waste management: the case of Poland 
  https://www.researchgate.net/publication/304003826_Inter-Municipal_Cooperation_in_Waste_Management_ 

The_Case_of_Poland/download 
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в громаді, що виступає центром функціональної території створюється координуюча адмініс-
тративна одиниця, певне муніципальне підприємство, яке координує процес роботи по всій 
локальній території співробітництва. Прийняття стратегічних рішень такого управляючого 
органу відбувається за участю делегованих представників громад, які співпрацюють. Всі сто-
рони співробітництва об’єднані єдиним багатостороннім договором, в якому визначаються 
також специфічні аспекти співпраці окремих муніципалітетів. Також розповсюдженою фор-
мою співробітництва є договір, укладений між громадами-учасницями і при цьому спільне 
підприємство або організація можуть не створюватись. 

Ще одним прикладом провадження сільсько-міського співробітництва в Польщі є 
співпраця громад Центральної Зони Західнопоморського воєводства (Western Pomeranian 
Voivodship), де рурбаністичне партнерство вже організовано, але ще знаходиться в стадії 
розвитку. Дана територія включає в себе 18 громад (гмін), включаючи 1 суто міського ти-
пу, 10 гмін змішаного типу (до юрисдикції входять і малі міста, і сільські території), 7 гмін 
сільського типу, з чисельністю населення від 2700 до 17500 осіб. Територія Центральної 
Зони характеризується значними диспропорціями в чисельності і концентрації населення, в 
територіальній ідентичності, в рівні соціально-економічного розвитку, однак кооперація є 
необхідною, оскільки на якісному рівні мають надаватись адміністративні послуги, прос-
торове планування, кооперація між малими містами тощо. З 2010 року за пропозицією 
уряду було запропоновано розпочати співпрацю в даному регіоні, визнаючи її єдиною фу-
нкціональною територією (мал. 3.8.). 

 
Малюнок 3.8. Визнана урядом Польщі функціональна територія для здійснення між-
муніципальної співпраці в рурбаністичному форматі "Центральна Зона Західнопомор-
ського воєводства "60 

Уряд Польщі та окремі міністри, залучені до процесів адміністративного реформу-
вання і покращення регіонального розвитку усвідомлювали важливість секторальної коор-
динації та просторового планування (стратегування) розвитку. Тому і було запропоновано 
запровадити коопераційну діяльність на території Центральної Зони у відповідності до по-
точних завдань розвитку регіону і у відповідності до Національної концепції просторового 
розвитку до 2030 року61. 

                                              
60 Rural-Urban Partnerships An Integrated Approach to Economic Development https://read.oecd-ilibrary.org/urban-rural-

and-regional-development/rural-urban-partnerships_9789264204812-en#page270 
61 The National Concept of Spatial Development 2030 http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/Poland.pdf 



 49

Реалізація плану провадження співробітництва передбачалась переважно за допомо-
гою «м’яких» заходів співпраці – укладались партнерські угоди щодо співпраці між різни-
ми громадами в різних перспективних секторах і видах економічної діяльності. Так, пріо-
ритетними були визнані: 

 відновлення промислового виробництва, оскільки на момент початку співпраці 
давні промислові традиції краю вже були слабко представлені, відбулась пере-
орієнтація на види економічної діяльності з низькою доданою вартістю; 

 покращення функціонування транспортної системи, з огляду на близькість до 
Балтійського моря і до кордонів з Німеччиною; 

 стимулювання розвитку сільського господарства на інноваційних засадах; 
 підтримка локального туризму; 
 розвиток локальної інфраструктури; 
 подолання просторових соціально-економічних диспропорцій. 
Такі завдання були поставлені і згодом оновлені, відповідно до напрямів європейсь-

кої політики зближення на 2014-2020 роки, а їхня реалізація передбачена на міжмуніципа-
льному рівні, оскільки саме так можуть бути реалізовані ініціативи, аніж при провадженні 
лише локального або національного розвитку. 

Базовими органами управління процесом співпраці громад стали Локальні активіст-
ські групи (LAGs). Наразі в усьому воєводстві сформовано 15 таких активістських груп, 4 
зних – в Центральній Зоні і всі вони фінансуються на 40% з локальних джерел, а на 60% – 
за рахунок фондів ЄС (European Agricultural Fund of Rural Development). До складу Лока-
льних активістських груп входять такі учасники як: представники місцевої влади, предста-
вники локальної спільноти, інші громадяни, представники підприємств. Окрім проваджен-
ня діяльності по організації співпраці, такі групи зайняті проектною діяльністю, спрямова-
ною на покращення добробуту у функціональній території за напрямами: підтримка розви-
тку сільського господарства, збереження і рекультивація земель; підтримка малого- і мік-
ропідприємництва, відновлення соціальної інфраструктури, диверсифікація економічної 
діяльності в регіоні, реалізація малих соціальних проектів для мешканців громад. 

Італія 
Однією з найбільш урбанізованих територій з суто міським типом життя, з численними 

пам’ятками архітектури та туристичними дестинаціями в Європі є місто Мілан. Однак терито-
рія міста та приміських територій також характеризується наявністю родючих земельних угідь, 
завдяки унікальній гідросистемі, яка є природним активом даної території. Тому вже на межі 
міста розпочинаються угіддя, спеціалізовані на вирощуванні різних типів сільськогосподарсь-
ких культур (мал. 3.9., 3.10.). Території навколо Мілану та П’ємонт славляться сприятливими 
умовами для вирощування рису та винограду і цим є унікальними. 

Окрім видатного історичного, культурного надбання та сприятливих умов для розвитку 
сільськогосподарського виробництва Мілан — це значний фінансовий, промисловий, науковий 
і культурний центр. Тут діє єдина в країні Італійська фондова біржа (Borsa Italiana). Тут добре 
розвинені машинобудування (у тому числі автомобілебудування), кольорова металургія (алю-
міній, мідь), нафтопереробна, хімічна промисловість, виробництво автопокришок, легка проми-
словість (одяг, взуття), фармацевтична промисловість, харчова, поліграфія і книговидання. Ви-
никає питання щодо забезпечення балансування розвитку між міським та сільським типом для 
даної господарської системи. Тому в якості варіанту вирішення проблеми з поєднанням місько-
го і сільського типів розвитку на території Міланської метрополії укладено договір про місце-
вий розвиток “Milano Metropoli Rurale” is an official “Agreement for local development” (Accordo 
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Малюнок 3.10. Система зрошува-
льних каналів навколо Мілану – 
унікальний природний актив 

Quadro di Sviluppo Territoriale – AQST)62, орієнтований на підтримку унікального сільськогос-
подарського виробництва на прилеглих до Мілану територіях (мал. 3.11.). 

 

 
Малюнок 3.9. Автентичне поєднання урбаністичних видів сучасного Мілану з рисовими 
чеками та іншими сільськогосподарськими угіддями на прилеглих територіях 

Договір є сфокусованим на відновлення і 
підтримку саме сільського виробництва (сільської 
матриці) як автентичного виду економічної 
діяльності для даної території. 

Ключовими положеннями угоди про спів-
працю міських та сільських територій в Мілансь-
кій метрополії стали: 

- запобігання деградації грунтів та їхнього 
нераціонального використання; 

- забезпечення інтегрованої взаємодії сіль-
ськогосподарського виробництва та екологічно 
стійкої, багатофункціональної діяльності в такий 
спосіб, щоб відповісти достатніми обсягами ви-
робництва зростаючому місцевому попиту на 
якісну їжу, енергію і при цьому зберегти ланд-
шафт, дотримуватись високого рівня якості 
природних екосистемних послуг; 

- проведення поступової диверсифікації 
сільськогосподарської діяльності та стиму-
лювання потенційної синергії з іншими видами 
економічної діяльності; 

- обмеження тенденції територіальної де-
градації та забезпечення охорони спадщини в сільській місцевості в різних її вимірах: 
культурному, ландшафтному, в сферах збереження ґрунтів та біорізноманіття; 

- посилення ефективних взаємозв’язків щодо трансферу знань і технологій між місь-
кою та сільською місцевостями, покращення інших видів зв’язку між цими частинами єди-
ної функціональної території. 

                                              
62The Milano Metropoli Rurale Agreement (AQST) 
 http://www.milanometropolirurale.regione.lombardia.it/wps/portal/site/milanometropolirurale/english 
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Малюнок 3.11. Функціональна територія співпраці в Міланській метрополії 

Реалізація угоди Milano Metropoli Rurale здійснюється за допомогою двох інструме-
нтів63, 64: 

 розширений стратегічний сценарій щодо посилення сільської спрямованості 
співробітництва в Міланській метрополії (карти з коротким керівництвом); 

 план дій, складений з більш ніж ста заходів та проектів, які розділені на сім ро-
бочих пакетів: 

1) Консолідація та вдосконалення системи зрошувальних каналів; 
2) Відновлення та покращення природного середовища та сільського ландшафту; 
3) Покращення стану сільських будівель (як будівельної культурної спадщини, так й 

інфраструктури фермерських господарств); 
4) Запровадження і розвиток ланцюгів інновацій в процесах вирощування, виробни-

цтва (переробки) продукції та її постачання; 
5) Мультифункціональність (екосистеми, соціальних, туристичних сервісів); 
6) Промоція та збільшення цінності сільськогосподарської культурної спадщини; 
7) Сприяння реалізації стратегії збалансованого розвитку міст та сільських територій. 
За договором "Milano Metropoli Rurale" до співпраці залучені державні адміністрації, 

органи управління сільських районів (Distretti rurali), повноважні органи з управління діля-
нками іригаційної системи, що дозволяє координувати їхню діяльність та ініціативи при 
реалізації перспективних проектів в сільській місцевості даної функціональної території. 

Процес укладання угоди, який розпочався з обговорень і узгодженя напрямів і по-
ложень зі сторонами-учасниками і завершився фактом підписання тривав 5 років – з 2010 
року по січень 2015 року. 

Завдяки докладеним зусиллям муніципалітетів, що працюють за договором "Milano 
Metropoli Rurale", теперішня функціональна територія, де провадиться співпраця, предста-
вляє собою високоінноваційну модель взаємодії 19 районних підприємств Мілана які на-
лежним чином виконують умови договору і дотримуються вимог сталого розвитку терито-
рії, всю громадську спільноту функціональної території, мережу фермерських господарств, 
платформи розподілу і трансферу інновацій, споживчі кооперативи, школи та освітні уста-
нови, соціальні кооперативи, які надають консультаційні послуги та сприяють працевлаш-
туванню на фермерські господарства, інші суб’єкти господарювання. 

                                              
63 Rural Metropolitan Area of Milano The Milano Metropoli Rurale Agreement (AQST)  
https://www.interregeurope.eu/fileadmin/user_upload/tx_tevprojects/library/file_1527148107.pdf 
64 Milan rural metropolis. A project for the enhancement of waters towards the neo-ruralisation of territorial system in Mi-

lan www.fupress.net/index.php/SdT/article/view/14327 
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Македонія 
Локальний економічний розвиток, співробітництво юрисдикцій, в тому числі міських та 

сільських – це компетенція муніципалітетів в Македонії, яку визначено відповідним законом з 
2002 року, і яка доповнює інші компетенції, такі як планування міських та сільських територій, 
розподіл місцевих податків і зборів, комунальних послуг та інших подібних обов’язків. А також 
це ініціатива, яка підтримується на наднаціональному рівні Європейским парламентом та фон-
дами регіонального розвитку. Локальне управління економічним розвитком в Македонії поля-
гає в поєднанні перерахованих компетенції, спрямованих на залучення інвесторів, створення 
сприятливих умов для нових компанії зі сприянням реалізації місцевих переваг, використанню 
місцевої робочої сили та стимулювання зайнятості. 

Організація співробітництва міських та сільських громад здійснюється в шляхом укла-
дання та реалізації багаторічних стратегій місцевого розвитку, які в основному охоплюють те-
риторії декількох муніципалітетів. Всі муніципалітети об’єднуються в робочу групу або іншу 
неформальна команда, складену переважно з представників місцевих департаментів економіч-
ного розвитку з різних муніципальних адміністрацій. Часто до роботи залучаються зовнішні 
експерти. Стратегії враховують особливості і побажання залучених муніципалітетів, містять в 
собі SWOT-аналіз (іноді PEST або PESTLE-аналіз), передбачають ідентифікацію проектів та їх 
пріоритетності, планів дій та фінансових ресурсів для їх реалізація. Для реалізації стратегічно 
важливих проектів з кооперації муніципалітетів використовуються різні форми: від договорів 
співпраці, делегування повноважень до створення спільного комунального підприємства. Згідно 
положень Македонської політики транстеритоіального і міжмуніципального розвитку модерні-
зовані сполуки громад (аналоги функціональних територіальних одиниць) мають стати центра-
ми місцевого економічного розвитку. 

Одним з прикладів міжмуніципальної співпраці в Македонії у форматі «центр-
периферія» є кооперація в сфері адміністративного управління міста Велес (Veles) з муні-
ципалітетом Чашка (Chashka)65 (мал. 3.12.). Дві громади зіткнулись з проблемою практич-
ної неможливості надання адміністративних послуг на високому рівні в поселенні Чашка 
через відносно низьку фінансову спроможність даної громади, яка не дозволяє утримувати 
в штаті достатню кількість працівників. 

 

 
Малюнок 3.12. Схема територіального розташування точок рурбанізаційного співробіт-
ництва м. Велес (місто) з поселенням Чашка (переважно сільського типу) в Македонії 

                                              
65 Working Together Intermunicipal Cooperation in Five Central European Countries 
 http://pdc.ceu.hu/archive/00006996/01/LGI_Working-Together-Intermunicipal-Cooperation_2011.pdf 
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Муніципалітет Велес є відносно немалим муніципалітетом з приблизною кількістю 
мешканців 55000 осіб, має давні традиції як культурного, ділового та адміністративного 
центру. Муніципалітет Чашка (7600 мешканців) є поселенням змішаного, переважно сіль-
ського типу, має бідніший місцевий орган влади, і тяжіє до муніципалітету Велесу. Також 
поселення Чашка за рядом формальних ознак не відповідало вимогам до муніципалітетів в 
умовах децентралізації і підлягало приєднанню. Зокрема, відповідно до Закону про фінан-
сування місцевого самоврядування (стаття 45), в поселенні Чашка мало б бути не менше 
трьох працівників податкової служби, що є важким тягарем для мізерного бюджету. Також 
в Чашці не було достатньо кваліфікованих кадрів для здійснення екологічного, дорожньо-
го. освітнього, медичного та іншого необхідного інспектування. В свою чергу, Муніципа-
літет Велес не може собі дозволити зниження якості адміністративних послуг в поселенні, 
що входить до його юрисдикції, хоча й розташоване на самій межі. В якості заходу вирі-
шення проблеми, за попередньою домовленістю мерів даних поселень, було укладено спе-
ціальний контракт про надання допомоги (у вигляді інтелектуально-адміністративних по-
слуг) однієї громади іншій, з меншими спроможностями. Так, в разі необхідності, мешкан-
ці поселення Чашка отримали можливість звертатись за адміністративними послугами в 
громадські центри Велесу, працівники освітньої, дорожньої, екологічної, податкової інспе-
кцій Велесу стали надавати разові послуги з виїздом на територію сільської громади. Всі 
формальні вимоги в поселенні Чашка почали виконуватись належним чином, мешканці 
стали задоволені якістю адміністративних послуг (далі добиратись до центрів надання по-
слуг, але відсутні черги і процес надання послуг більш швидкий і якісний). Відбулась еко-
номія бюджетних коштів в розмірі 12000 євро на рік (що для маленького бюджету посе-
лення є значною сумою) – вартість разових послуг є меншою за витрати на утримання в 
штаті працівників адміністрації. 

Ще одним цікавим прикладом співробітництва між сільськими муніципалітетами є 
практика створення спільного керуючого органу (joint administration) між муніципалітета-
ми Босілово, Васілево та Ново Село (Bosilovo, Vasilevo, and Novo Selo) (мал. 3.13.). 

Для Македонії цей проект став першим, який стосувався створення спільного керу-
ючого органу. Ситуація, що склалась в даних поселеннях, які є більш-менш рівнозначними 
і немалими як для сільських громад, – близько 3500 осіб мешкає в кожному з муніципалі-
тетів, характеризується необхідністю управління розвитком територій в умовах бюджетно-
го дефіциту. Недостатньо коштів було в локальних бюджетах для утримання повноцінних 
трьох адміністрацій, тому виходом з такої ситуації стало формування спільної адміністра-
ції за трьохсторонньою угодою. Всі необхідні функції з громадського адміністрування ви-
конуються об’єднанням, представництва якого розташовані по трьом населеним пунктам 
Босілово, Васілево та Ново Село. Ці поселення, фактично, є об’єднаними територіальними 
громадами, найбільша з яких і за площею, і за кількістю населених пунктів – це Васілево. 
Тобто має місце невелике домінування спроможностей громади Васілево над іншими і за 
своїм типом це поселення має більше ознак міського ніж інші дві громади, які є суто сіль-
ськими. Однак умови угоди надають можливість рівноправної участі всіх громад в процесі 
спільного адміністрування. Об’єднана адміністрація надає послуги 10098 домашніх госпо-
дарств і працює за системою «one stop shop system», тобто всі базові послуги громадянам 
надаються в будь-якому з населених пунктів, за доволі нескладною процедурою, майже 
схожою на візит в магазин. 

 



 54

 

Малюнок 3.13. Розташування громадських сервісних центрів і центрів адмініструван-
ня як частини спільної системи адміністративного управління на території трьох 
громад міського і сільського типу в Македонії 

Однак більш специфічні питання (дозволи на провадження окремих видів економіч-
ної діяльності, екологічне, пожежне інспектування тощо) вирішуються за допомогою спе-
ціалістів, які знаходяться в одному з центрів громадських послуг в трьох поселеннях, і на-
дають свої послуги у виїзному та стаціонарному режимах. Відповідно фінансування робо-
ти цих служб відбувається у змішаному режимі – деякі працівники і сервіси утримуються 
на постійній основі, а за деякі специфічнні послуги оплата відбувається за погодинними 
актами, що дозволяє заощаджувати бюджетні кошти. До компетенцій спільного органу 
входить не лише обслуговування громадян, але і питання муніципального, міського плану-
вання, збирання та адміністрування податків, інспекційні функції. 

Всі три населені пункти і центри надання адміністративних послуг розташовані 
майже вздовж однієї дороги, яка веде з центру країни (столиці Скоп’є) до Болгарії та Греції 
і тому є зручними для громадського доступу. 

Успішне функціонування даної системи співпраці відбувається і завдяки професіо-
налізму менеджерів, працівників, і завдяки технічному забезпечуванню. Будівлі центрів 
громадського сервісу і адміністрування оснащені за підтримки неодноразових допомог мі-
жнародних організацій розвитку, зокрема з: USAID (надано близько USD 30,000 на кожен 
з центрів), VNG International з Голландії (тренінгова допомога) та UNDP’s за програмою 
“Intermunicipal partnerships for improved public service quality”. 

Румунія 
Інтермуніципальне співробітництво в Румунії в форматі "центр-преиферія" є розпо-

всюдженим інструментом вирішення адміністративно-управлінських та фінансово-
бюджетних проблем. За допомогою спільної участі юрисликцій в проектах міжмуніципа-
льного співробітництва вдається залучити ресурси із зовнішніх джерел (особливо за допо-
могою EU Structural Instruments funding). Ключовою особливістю міжмуніципального спів-
робітництва в Румунії є домінування такої форми співпраці як утворення асоціацій між-
спільнотного розвитку – inter-community development associations, ICDAs). 
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Найбільш часто викорстовуваними і закріпленими в Румунії законодавчо є такі фо-
рми міжмуніципального, в тому числі рурбаністичного співробітництва: 

 утворення неурядових організацій для здійснення співпраці по проекту; 
 утворення асоціації між-спільнотного розвитку (ICDA); 
 утворення асоціації між-спільнотного розвитку в сфері місцевих комунальних 

послуг (local public utilities ICDA). 
Технічно, румунське законодавство дозволяє й інші форми співробітництва, напри-

клад договірні без створення окремого підприємства, однак законодавчо-юридичні тради-
ції в Румунії полягають в потужному домінуванні жорстко-обов’язкових форм співпраці. А 
також простежується чітка перевага на користь таких форм організації співробітництва, за 
яких полегшується доступ до зовнішньої фінансової допомоги. Створення асоціацій між-
спільнотного розвитку було одним з обов’язкових умов для отримання Румунією фінансу-
вання з ЄС у вигляді для інвестицій в інфраструктуру сфери комунальних послуг (зокрема 
очищення стічних вод та водопостачання). Тому можна вважати , що співпраця між місь-
ко-сільськими громадами була стимульована в Румунії структурними фондами, особливо, 
у випадку стимулювання регіональних полюсів зростання – підтримки розвитку функціо-
нальних областей, пов’язаних з містом, яке є двигуном для зростання в регіоні і створює 
конкурентні переваги на національному рівні або на рівні ЄС. 

В Румунії підтримка співпраці міст та сільських територій здійснюється з врахуван-
ням аспекту збалансованості територіального розвитку. Розвиток міст є зростаючою про-
блемою в Європі. Економічні короткострокові вигоди, такі як економічне зростання та за-
йнятість, повинні оцінюватися в залежності від довгострокового впливу як міських, так і 
сільських громад, які несуть відповідальність за надання державних послуг, соціальну згу-
ртованість та захист навколишнього середовища. Часто сільські райони опиняються під 
тиском завдяки розширенню міської території. Тому для них важливим є пошук шляхів 
збереження сільської ідентичності. 

Прикладом провадження співпраці міських та сільських громад в Румунії є коопера-
ція між муніципалітетами району Вельдеаса-Гуєдін, яка виникла на підставі потреби реалі-
зації спільних інтересів громад, оскільки дана історія сягає в давнину аж до 2001 року, ко-
ли легальна рамка 2006 року, яка стимулювала створення спільних управлінських органів з 
метою отримання фінансування, ще не була створена. Функціональний регіон (зона коопе-
рації) включає в себе маленьке містечко (трохи менше 10 000 жителів) Гуєдін і 13 комун з 
гірського району округу Клуж в північно-західній Румунії (мал. 3.14.). 

 

 
Малюнок 3.14. Функціональна територія співробітництва міста Гуєдін та комун в 
повіті Клуж66 

                                              
66 Huedin municipality http://coe-romact.org/municipalities/huedin 
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Початково співробітництво сформувалося у формі донорського фінансового забез-
печення центром екологічного розвитку даного осередку. Поступово це переросло в лока-
льну політику забезпечення сталого розвитку території з побудовою мережі контактів та 
взаємодії і розпочалась активна реалізація ряду проектів: комплексного поводження з від-
ходами, побудови мережі провадження локальної політики, поновлюваної енергетики, ло-
кальні інфраструктурні проекти, просування ідеї розвитку мало-масштабного туризму то-
що. Співробітництво було реалізовано шляхом створення міжмуніципальної асоціації роз-
витку та громадської організації, що дозволило вирішувати нагальні для даного краю про-
блеми з відсутністю стратегічного планування, нестачею людських ресурсів для виконання 
адміністративних функцій та, головне – з недостатністю зовнішнього фінансування. 

Завдяки роботі спільної адміністрації функціональної териорії Вельдеаса-Гуєдін ро-
зроблено стратегічні документи розвитку території, здійснено поліпшення умов життя в 
громаді, яка налічує близько 9360 осіб, підвищено ступінь доступності освітніх, медичних, 
адміністративних послуг. В квітні 2018 року, розроблено і затверджено Локальний план 
дій щодо розвитку даної території, положення якого враховані в Національному плані ло-
кального розвитку. 

Міська-сільська функціональна комуна Аріе (The Arieş Community) була заснована 
на Північному Заході Румунії в 2005 році, до складу якої входять два міста та дев’ять ко-
мун сільського типу, розташовані південніше від міста Клуї-Напока (city of Cluj-Napoca). 
Два міста Турда і Кампія Турці (Turda and Câmpia Turzii), розташовані біля швидкісної ма-
гістралі, є центрами забезпечення локального населення зайнятістю, освітніми послугами 
(з можливостями отримання наукових ступенів), адміністративними, медичними послуга-
ми. Розпочалось співробітництво з двох міст, які мали спільну транспортну інфраструкту-
ру, яка також забезпечувала перевезення і для прилеглих сіл, і Кампія Турці користувалась 
послугами постачання питної та промислової води через інфраструктуру міста Турда. Але 
згодом виникли питання із покращенням транспортного забезпечення маятникової міграції 
населення з прилеглих сіл, частина з якого працювала в містах, і ще згодом – питання по-
кращення якості надання адміністративних, освітніх та інших послуг в селах. Питання бу-
ло вирішено шляхом утворення спільної адміністрації, яка характеризувалась поліфункці-
ональністю: послуги адміністрування, координація надання комунальних послуг та інших 
послуг. Були також оформлені угодами взаємовідносини між деякими селами та містами 
щодо надання послуг з пожежного інспектування, деяких освітніх послуг, екологічного 
моніторингу на засадах погодинної оплати з метою заощадження коштів сільських бюдже-
тів на утримання фахівців в штаті. Цікавим даний приклад є тим, що в даній функціональ-
ній території міжмуніципального співробітництва наявним є досвід білатеральної співпра-
ці міст з прилеглими сільськими територіями. 

Метрополія Ораді (The Oradea Metropolitan Area (ZMO)) включає в себе територію 
міста Ораді з прилеглими сільськими муніципалітетами, розташованими поблизу кордону 
з Угорщиною. Особливістю цього прикладу співпраці є те, що в ньому питання стратегу-
вання соціально-економічного розвитку були поставлені чи не на перший план. Перші два 
роки кооперації територій були фактично присвячені розробці та написанню макро-
рівневих планів розвитку території (the ZMO Strategic Framework for Sustainable 
Development 2006–2007), потім дані плани почали реалізовуватись і паралельно збиралось 
портфоліо пріоритетних видів діяльності і проектів з кращими практиками (the ZMO 
Portfolio of Priority Projects 2007–2013), а також було розроблено Стратегію територіально-
го планування території, яка постійно вдосконалюється і корегується (the Territorial 
Planning Strategy of the ZMO 2007–2020). Кооперація даних територій була ініціалізована в 
2001 році і фактично розпочата 2005 року і ґрунтується на засадах дотримання взаємної 
потрібності і відповідної залежності територій умовної громади. Діяльність функціональ-
ної території координується спільною адміністрацією (The Oradea Metropolitan Area 



 57

Association), яка стала правонаступницею раніше існувавшої громадської організації. Дія-
льність на території є поліспрямованою (екологічні, соціальні проекти, планування розвит-
ку територій, розвиток інфраструктури тощо). Також адміністрація території є активно за-
лученою до транскордонних зв’язків – укладено договори про транскордонну співпрацю з 
п’ятьма угорськими громадами. 

Прикладом співробітництва громад в Румунії, який характеризується найдавнішою 
та багатою історією є Асоціація Хорезу (The Horezu Depression Association) (мал. 3.15.), яка 
була утворена ще 1994 року у вигляді комунального підприємства з метою покращення 
стану в системі газопостачання міста Хорезу та чотирьох прилеглих сільських громад. 

 

 
Малюнок 3.15. Елементи рурбаністичного розвитку Асоціації Хорезу, Румунія 

Згодом умови і проблеми змінились, трансформувалась законодавча рамка і з 2005 
року підприємство перетворилось на Асоціацію67 (до неї приєдналось ще 5 громад), яка є 
поліфункціонуональною і координує питання як економічного розвитку, поліпшення соці-
альних, інфраструктурних умов, так і питання розвитку туризму (деякі території цього 
краю включені до списку захисту UNESCO). 

Чехія 
Муніципальні структури в Чеській Республіці надзвичайно роздрібнені і необхідність в 

застосуванні заходів міжмуніципального співробітництва є очевидною з огляду на об’єктивно 
низьку спроможність таких дрібних громад до виконання деяких функцій з адміністративного 
та економічного управління. З 6249 муніципалітетів, 5440 (тобто 87%), мають середню кількість 
мешканців менше, ніж 1680 осіб. Результати проведених в країні моніторингів68 свідчать про 
недостатність спроможностей в забезпеченні і обслуговуванні як технічної інфраструктури (та-
ких як вода, стічні води, каналізаційні установки, газопостачання), так і соціальної сфери (осві-
тні, медичні послуги, охорона правопорядку, пожежна безпека). Також наявні проблеми з якіс-
тю та доступністю міських пасажирських перевезень. 

В той же час обсяги витрат муніципальних рад та адміністрацій на душу населення 
вище в невеликих муніципалітетах Чехії є занадто високим. 

                                              
67 Horezu Local Economic Development Strategy (Romania) http://epiconsulting.ca/2017/11/08/post-132/ 
68 Tománek, P. (2009) Projevy velikostní kategorizace v hospodaření obcí (Display of the municipal size categories in mu-

nicipal management). Available online at: http://kvf.vse.cz/ storage/1239811226_sb_tomanek.pdf (September 11, 2009) 
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Малюнок 3.16. Метрополія Пра-
ги і край Центральної Богемії 

В якості можливих варіантів вирішення проблеми з неспроможними муніципаліте-
тами було запропоновано 4 сценарії69: об’єднання муніципалітетів, передача повноважень 
з муніципального управління і обслуговування на вищий рівень, укладання договорів про 
співробітництво та провадження інтермуніципальної кооперації. Враховуючи громадську 
думку та геополітичні особливості Чехії, перші два варіанти не є прийнятними зовсім, 
оскільки примусове об’єднання не призведе в країні до добрих результатів. Тому варіанти 
з укладанням договорів або провадженням інтермуніципального співробітництва стали 
найбільш прийнятними і використовуються в Чехії не тільки в ході співпраці міст з мали-
ми громадами сільського типу, але і з достатньо великими муніципалітетами, якщо ті вва-
жають, що для них отримання деяких адміністративних послуг є вигідним і зручним на 
засадах аутсорсингу, а не шляхом утримання власних центрів з надання таких послуг за 
рахунок локального бюджету. 

Одним з яскравих прикладів рурбаністичного співробітництва в Чехії є історія співпраці 
регіону Центральної Богемії та міста-регіону Праги, яка базується на історичних, географічних 
та економічних зв’язках. Разом ці території характеризуються достатньо непоганим рівнем еко-
номічного розвитку, однак спроможність громад в середині такої агломерації є дуже різною: 
спроможне і потужне місто Прага з населенням 1,25 млн. осіб і 1146 автономних муніципаліте-
тів з майже такою ж кількістю населення разом, однак в прилеглих муніципалітетах найбіль-
шою кількість населення є в одному з міст – це 70000 осіб, а в більшості інших поселень, які є 
міського, і сільського типів – може коливатись від до 200 до 20000 осіб. 

Наразі ще не всі проблеми, пов’язані зі спроможністю громад навколо Празької мет-
рополії, є вирішеними, укладено лише ряд договорів про співпрацю, спільне надання по-
слуг, делегування частини повноважень в сферах координації транспортного сполучення 
та публічного адміністрування між містом Прага та адміністрацією Середньочеського 
краю (Central Bohemian Region). В цьому прикладі, незважаючи на неповноту вирішення 
питань, простежується складова економічної доцільності – договори укладаються лише в 
тих сферах життєдіяльності муніципалітетів і лише з тих питань, які є нагальними з госпо-
дарської точки зору, тобто територію, яка охоплюється діючими договорами про співробі-
тництво можна сміливо визначити як функціональну (мал. 3.16.). Особливістю співпраці 
також є те, що край Центральної Богемії як адміністративна одиниця має центр в місті 
Прага, однак не включає місто в свою юрисдикцію. 

Допомога крупних громад знадобилась дрібним 
муніципалітетам на периферії Центральної Богемії через 
незначну спроможність останніх, а також через те, що не всі 
адміністративні повноваження ними можуть виконуватись. 

Так, згідно існуючій градації муніципалітетів в 
Чехії, є три види юрисдикцій: муніципалітети з базовими 
делегованими повноваженнями (6249 муніципалітетів), 
муніципалітети з авторизованими офісами (388 
муніципалітетів), муніципалітети з розширеним колом 
повноважень (205 муніципалітетів). 

Притаманною Чеській республіці формою ор-
ганізації міжмуніципальної кооперації є створення 
добровільних муніципальних асоціацій – voluntary 

municipal association (VMA) – як особливої форми 
комунальних підприємств, спрямованих на 
активізацію економічного розвитку територій. 

                                              
69 Davey, K. (2004) “Local Government Size, Structures, and Competencies in the European 
Context. In: Kopány, M. et al. (eds.) Intergovernmental Finance in Hungary: A Decade of 
Experience 1990–2000. LGI/OSI and World Bank, Budapest. 
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Вдалим прикладом формування такої асоціації є створення VMA Ladu˚v kraj на 
північному кордоні Празької агломерації. Дана асоціація включає в себе 24 дуже малих 
муніципалітети (від 200 до 600 осіб в кожному) та спеціалізується на активній підтримці 
локальної спеціалізації території – туризму в різних його проявах, в тому числі сільського ту-
ризму. Добровільні муніципальні асоціації стали доволі популярною формою організації 
місцевого самоврядування і забезпечення формування адміністративного середовища мік-
рорегіонів в Чехії, особливо в період з 2002 по 2008 роки (мал. 3.17.). 

 

 
Малюнок 3.17. Динаміка формування добровільних муніципальних асоціацій в Чехії 

Найвищим керівним органом в асоціації є рада мерів (керівників юрисдикцій), передба-
чаються певні контрибуції від територій, що беруть участь в об’єднанні і передбачаються меха-
нізми спільного формування доходів і витрат асоціації. Однак проблематичним питанням в Че-
хії залишається облік таких асоціацій, оскільки даний процес відбувається на добровільних за-
садах і державна реєстрація не завжди встигає відслідкувати зміни в таких асоціаціях. 

Безперечною користю від функціонування добровільних муніципальних асоціацій є 
виконання ними функцій економічного стимулювання і гарантування інвестицій, що до-
зволяє залучати капітали іноземних та вітчизняних стратегічних вкладників на локальному 
рівні і забезпечувати при цьому виконання всіх необхідних процедур. 

Словенія 
Досвід і практики співробітництва територіальних громад міського та сільського ти-

пів в Словенії базуються на тому факті, що словенське законодавство передбачає такі фор-
ми інтермуніципального співробітництва: – створення публічних агенцій, установ, фондів, 
інститутів, компаній; 

 утворення спільних муніципальних адміністративних органів, які виконують 
окремі завдання, що стосуються муніципальної адміністрації; 

 формування спільних органів з питань реалізації прав муніципалітетів, 
 заснування спільних державних інститутів або державних компаній; 
 створення спільних органів з правового захисту для муніципалітетів та юридичних 

осіб, заснованих муніципалітетами, які можуть представляти інтереси в судах; 
 формування груп інтересів для спільного управління та виконання окремих ад-

міністративних завдань та для провадження спільних програм розвитку та інвес-
тування; 
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 створення організацій, що представляють та здійснюють місцеве самоврядуван-
ня, а також координують та забезпечують реалізацію спільних інтересів. 

Реалізація різних інструментів співробітництва громад здійснюється в Словенії в рі-
зний спосіб, однак найбільш розповсюдженою практикою є утворення Спільних муніципа-
льних адміністративних органів (joint municipal administration (JMA) bodies). Незважаючи 
на активне протікання реформи щодо укрупнення територіальних громад в Словенії, ви-
кликаної необхідністю (значна частина з 212 наявних територіальних громад не є спромо-
жними повністю виконувати покладені конституцією та законодавством функції), все ж 
таки договірна форма організації співробітинцтва є переважною70. 

Органами, відповідальними за організацію та провадження міжмуніципального 
співробітництва в Словенії є Спільні муніципальні адміністрації (СМА). Для вирішення 
проблеми з подоланням низької спроможності територіальних громад базового рівня в 
Словенії центральним урядом вживались необхідні організаційні, консультаційні фінансові 
та інші необхідні дії для популяризації СМА. І динаміка створення СМА в Словенії є по-
итивною (мал. 3.18.), причому найбільший ривок відбувся з моменту законодавчого утвер-
дження в 2007 році такого стимулятору як державне софінансування. 

 

 
Малюнок 3.18. Динаміка створення Спільних муніципальних адміністрацій (СМА) в 
Словенії, одиниць71 

Сутність стимулювання полягає в тому, що сума в розмірі 50% від витрат територіа-
льних громад на провадження міжмуніципальної кооперації в минулому році повертається 
їм на рахунки в поточному році для здійснення співпраці в рамках роботи з СМА. Така пі-
дтримка дійсно заохотила до співпраці і зросла не тільки кількість спільних муніципальних 
адміністрацій, але і обсяги їхнього софінансування (Табл. 3.5.) 

Таблиця 3.5. Суми фінансової допомоги, перерахованої державним бюджетом Словенії 
на софінансування Спільних муніципальних адміністрацій (JMA) [70, 71] 

 Рік Сума софінансування, тис. євро 
2005 466 
2006 793 
2007 855 
2008 1667 
2009 1668 
2010 1409 
2011 2552 
2012 4863 

                                              
70 Iztok Rakar, Bojan Tičar Inter-Municipal Cooperation: Challenges in Europe and in Slovenia 
https://www.researchgate.net/publication/283691163 
71 AREAS OF ACTION http://www.vlada.si/en/projects/slovenia_and_the_western_balkans/areas_of_action/ 
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2013 6476 
2014 6789 
2015 7258 
2016 7851 

 
Наразі майже всі муніципалітети Словенії включились до процесу співробітництва і 

створили Спільні муніципальні адміністрації (мал. 3.19.) 

 
Малюнок. 3.19. Участь муніципалітетів Словенії в співробітництві шляхом включен-
ня до процесу створення Спільних муніципальних адміністрацій (JMA) [70] 

Основними завданнями Спільних муніципальних адміністрацій в Словенії є надання 
різних видів адміністративних послуг (інспектування, локальні дії з охорони правопоряд-
ку, екологічний моніторинг), рідше – комунальних, консультаційних тощо. Пояснюється 
це тим, що парітет економічних вигід складається на користь адміністративних послуг, а 
саме: законодавчий акт, який передбачає надання державного софінансування (Financing of 
Municipalities Act), встановлює перелік видів діяльності в муніципалітетах, на які можуть 
витрачатись кошти від співфінансування, це – різні види інспекцій, локальна охорона пра-
вопорядку, внутрішній аудит, планування просторового розвитку, адміністративні послуги. 
Також ці види діяльності приносять муніципалітету додаткові фінансові ресурси самі по 
собі, так митні збори за адміністративні послуги, за аудит та інспектування зараховуються 
до локального бюджету. 

Приклади провадження міжмуніципальної співпраці міських та сільських 
територій за допомогою програмних інструментів 

Кращі практики співробітництва міських та сільських територіальних громад в Європі за 
допомогою програмних інструментів представлені переважно в транснаціональному, транскор-
донному вимірах, оскільки подолання диспропорцій між рівнями розвитку муніципалитетів 
міст та сіл є предметом загальної європейської політики і викликом, визнаним в обґрунтуванні 
деяких сучасних міжнародних проектів, що реалізується в країнах ЄС. 

Одним з таких проектів є Rural-Urban Partnerships Motivating Regional Economies 
Project (RUMORE)72, в якому об’єднані 8 партнерів з Німеччини, Нідерландів, Болгарії, 
Греції, Італії, залучених до інтенсивного міжрегіонального інноваційного процесу. У ході 

                                              
72 Rural-urban cooperation moves EU regions forward  
https://www.interregeurope.eu/rumore/news/news-article/1571/rural-urban-cooperation-moves-eu-regions-forward/ 
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цього процесу партнери проекту розробляють та випробовують інноваційні підходи до ро-
зробки та створення інструментів політики для інтегрованого розвитку міст та сільських 
районів в інноваційній політиці. Міжрегіональний навчальний процес відбувається у формі 
семінарів для місцевих стейкхолдерів та навчальних подій, які розробляються та організо-
вуються як живі лабораторії. У рамках цих регіонів залучені країни визначають та переда-
ють належну практику кластерного співробітництва, залучення цільової аудиторії, переда-
чі знань та обміну досвідом щодо розробки планів дій по вдосконаленню інструментів по-
ширення інноваційної політики у вимірі міста-сільські території. 

Процес виконання даного проекту є тісно пов’язаним з рядом інструментів реалізації 
локальної та регіональної політики розвитку територій країн-стейкхолдерів, з іншими єв-
ропейськими програмами і фондами, зокрема: Lower Saxony Multi-fund Operational 
Programme (2014-2020), Regional Operational Programme of Central Macedonia (2014-2020), 
"Kansen voor West” Operational Programme of Western Netherlands (2014-2020), ERDF 
Regional Operational Programme for the Region of Lombardy (2014-2020), Regional 
Development Strategy of Burgas Region (2014-2020), Green Metropolis Twente: Programme 
Powerful Twente (2014-2020). 

Робота за даним проектом вже характеризується напрацьованими результатами, які 
сприяють підвищенню рівня соціально-економічного розвитку сільських територій завдяки ко-
операції з міськими центрами створення та впровадження інновацій. Зорема, було розроблено 
57 концепцій та залучено понад 200 студентів з університету Лейфана в конкурсі ідей в Люне-
бурзі, який був спрямований на генерацію і впровадженнння інновацій для розвитку сільських 
територій (Innovative ideas for rural development in Lüneburg)73. З самого початку проекту 

RUMORE Управління регіонального розвитку в м. 
Люнебург активізувало співпрацю з місцевими 
університетами, щоб підтримати їхні розробки та 
сприяти їхньому впровадженню. Було проведено 
перший в своєму роді конкурс ідей студентів про 
сталий розвиток сільської місцевості. Групи 
студентів розробили інноваційні ідеї щодо 
покращення умов праці та побуту у східній частині 
Люнебургського регіону та розробили пропозиції 

щодо покращення умов життя у попередньо обраних місцевих сільських громадах чи повітах. 
Спрямованість представлених ідей проекту є широкою – від концепцій для спільних робочих 
місць та мобільних навчальних пропозицій через альтернативні моделі постачання продовольс-
тва до нових заходів дозвілля та туризму, таких як геокосмічні заходи. Проект, який викликав 
інтерес багатьох місцевих зацікавлених сторін, передбачав створення навчального майданчика в 
курортному містечку. Тестування деяких розробок із технічного забезпечення просторової до-
ступності інвалідам дозволило мешканцям громад з обмеженими фізичними можливостями 
практикувати використання різних засобів, які покращують і роблять безпеченими умови про-
живання в сільській місцевості, зокрема, таких як ротатори, радіонавігатори тощо. Ідея конкур-
су – спільна робота Управління регіонального розвитку Люнебургу зі студентами та представ-
никами сільських громад. Однією з найбільш корисних та вже впроваджених на території Лю-
небургських громад ініціатив є проект "РЕДДЕР – Перша допомога". REDDER показує, як не-
відкладну медичну допомогу в сільській місцевості можна було б значно покращити, викорис-
товуючи спеціальні безпілотники, обладнані дефібрилятором та додатковим обладнанням для 
першої медичної допомоги. У своєму проекті група студентів-бізнес-інженерів проаналізувала 
існуючі набори даних про рятувальні операції та розробила перший бізнес-план використання 
безпілотних літальних апаратів муніципальними аварійно-рятувальними центрами. 
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Завдяки проекту RUMORE хороші практики і приклади співпраці міських та сільських 
громад в сфері інновацій були представлені і в інших регіонах Європи. Так, у липні 2018 року 
Інсбрук став центром міжнародних дискусій про роль селищно-міських зв’язків у перехідних 
періодах сталого розвитку. Університет Інсбрука, Австрія, зібрав вчених з 10 країн та з різних 
дисциплінарних фондів для обміну та вивчення різних типів сільських та міських інновацій, 
нових підходів та концепцій для вдосконалення регіональних мережевих ланцюгів. 

Уряд округу Бургас, Болгарія активно залучений до процесу розгляду ходу реалізації 
пріоритетів та заходів Стратегії регіонального розвитку на 2014-2020 роки. Оцінюючи цю 
стратегію, уряд округу прагне визначити поточний прогрес і недостатньо використаний 
потенціал для зміцнення економічного розвитку та інноваційних процесів у регіоні, відбу-
вається пошук способів узгодження поточних потреб та можливостей зміцнення економіч-
ної діяльності як в міських, так і в сільських територіях регіону. Визначаються можливості 
для кращого зв’язку навчального та ділового секторів, наприклад, за допомогою подвійних 
освітніх програм, а також перспективи покращення розвитку аграрного сектора в регіоні за 
допомогою таких інституцій як Регіональна експертна рада по тваринництву, Асоціація 
підтримки регіонального виробництва. 

Заходи щодо впровадження інноваційних знань відбуваються за проектом у Мілані, 
де місцева група зацікавлених сторін "зеленого" порталу "Знання" Твенте зібралася разом 
для просування своєї діяльності (мал. 3.20.). Одним з основних аспектів є спроба впрова-
дження результатів дослідження учнів з Університету Вагенінген, які вивчали можливі по-
гляди на місцеву харчову стратегію регіону Твенте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малюнок 3.20. Ареал дії Локальної стратегія харчування у Твенте, Італія 

Місцева стратегія харчування у Твенте відіграє важливу роль і створює підґрунтя для 
кооперації, оскільки 50% Твенте складається з сільської місцевості, а також наявний внутрі-
шній споживчий ринок, тому інноваційні підходи до розробки та впровадження стратегії є 
затребуваними. Встановлено, що муніципалітетами повинні здійснюватись більші інвестиції 
(фінансові, інформаційні) в процес візуалізації місцевого виробництва продуктів харчування, 
наприклад, створюючи місцевий ринковий зал, де споживач і виробник можуть зустрічатись 
або інвестувати в кращі освітні можливості на коротких харчових ланцюжках. 

Інноваційні ідеї щодо просування харчових продуктів на міжнародні ринки предста-
влені в проекті партнерами з Амстердаму. "Потоки продуктів харчування" – це регіональна 
конференція з харчування в Амстердамі Метрополітен (MRA), основною метою якої є 
встановлення Радою з харчових продуктів співпраці приватних підприємств, навчальних 
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закладів, уряду та громадянського суспільства стосовно реалізації інновацій в просуванні 
локальних брендів харчової продукції на ринки. 

Наслідуючи приклад успішних 
продовольчих рад в інших регіонах 
столиць у всьому світі, Рада харчових 
продуктів MRA зв’яже людей, 
досліджуватиме потенціал і таланти в 
регіональній харчовій системі та 
сприятиме співробітництву щодо 
сталого вирішення регіональних 
проблем. 

Ідея проекту пов’язана з метою 
зміцнення регіональних харчових ла-
нцюгів, повторне використання пото-
ків органічних відходів та пошук 

нових, інноваційних джерел отримання рослинних білків. 
Досвід органзації безвідходної переробки органічних відходів в районі Амстердам-

сьекої метрополії є прикладом реалізації ідеї циркулярної економіки в сфері вирощування 
та просування на ринок продуктів харчування. 

Ще одним прикладом співробітництва, реалізованим на теренах Італії, є Офіційна 
угода "Мілан Сільська Метрополі", наприклад, ілюструє успішний підхід інноваційного 
управління для збалансування міського і сільського розвитку на метрополійній території 
Мілана. В рамках проекту RUMORE на території рурбанізованої Міланської метрополії 
проводяться заходи впровадження інноваційних розпробок в сфері сільського господарст-
ва для стимулювання просторового розвитку. 

Особлива роль в проекті відводиться інноваціям в сфері комунікацій, оскільки обмін 
знаннями, спільні проекти можуть слугувати поштовхом для обміну та навчання на євро-
пейському рівні та можуть стимулювати нові процеси співпраці на місцевому рівні. Фору-
ми сусідства, такі як форуми для міських територій Гамбурга, показали, як можна побуду-
вати міцні діалоги з спільними проблемами Наприклад, "Відкрита інноваційна платформа 
Ломбардія", продемонструвала, як можна заохочувати співпрацю між партіями з різними 
інтересами та вимогами з метою отримання ефекту стійкого розвитку на функціональній 
території міжмуніципальної співпраці. 

Досвід участі в проекті Македонії демонструє факт підсилення коопераційних 
зв’язків, полегшення спільної роботи і ефективності завдяки досвіду та історії, коли спів-
праця була встановлена та має традиції. Наприклад, організації, такі як Партнерство з аг-
ропродовольчими товарами в Центральній Македонії, успішно об’єднували зацікавлених 
сторін у містах та сільській місцевості в активних обговореннях. Однак, незважаючи на 
стимули, зусилля співпраці часто пригнічуються. Головною перешкодою для співпраці між 
сільськими та міськими акторами є відсутність довіри між сторонами та їх розбіжність, що 
має місце коли є конкуренція жителів, сільських та індустріальних територій і це може ро-
зширити розрив між міськими та сільськими районами. 

Фонд регіонального розвитку Центральної Македонії є активно залученим до проце-
сів рурбаністичної співпраці і презентує в проекті RUMORE результати та перспективи 
сприяння встановленню зв’язків та взаємодії між підприємствами, центрами досліджень та 
розвитку, установами вищої освіти в сфері трансферу знань і технологій господарські сис-
теми сільських територій. 

Серед ключових перспектив, які реалізовуватимуться Фондом регіонального розвит-
ку Центральної Македонії в сфері налагодження співпраці між сільськими та міськими те-
риторіальними громадами є такі: 
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1) Створення єдиного офісу зв’язку між академічними та дослідницькими інститу-
тами регіону Центральної Македонії, що дозволяє компаніям здійснювати пошук дослід-
ницьких груп, забезпечує передачу прав інтелектуальної власності, використання лабора-
торного обладнання та дослідницької інфраструктури тощо; 

2) Підвищення ступеню залученості до співпраці в форматі місто-село мікро-, малих 
та середніх підприємств шляхом запровадження консультаційно-просвітницької послуги в 
муніципалітетах та центрах адмінпослуг. 

У рамках Європейської програми "Альпійський прос-
тір" такі міста як Цюріх, П’ємонт, Ломбардія, Венето, 
Любліджана, Грац, Мюнхен та Гренобль взяли участь у 
проекті "Рурбанс", що стосується співпраці між містами / 
міськими зонами та сільською периферією міських районів. 
Даний проект має свою передісторію і є, фактично, 

продовженням проекту "CityRegion.Net", який було завершено в 2011 році та присвячено 
співпраці між основними містами та околицями – "основною міською зоною". 

Найбільш визначним фактом в історії цього проекту стала розробка заходів налаго-
дження співпраці між європейськими містами та сільськими територіями з врахуванням 
сучасних масштабних змін та викликів, зокрема, щодо врахування впливу на розвиток 
громад відкриття Базового тунелю Gotthard. 

Окрім перелічених прикладів на території ЄС виконується багато інших програм те-
риторіального співробітництва, які сприяють зміцненню господарських зв’язків сільських 
та міських територій, стимулюють соціально-економічний розвиток. Альпійські космічні 
програми, розроблені і виконуються партнерами в ЄС так, щоб вони діяли як програми 
транснаціонального співробітництва в альпійських районах. Метою цього є сприяння ста-
лого регіонального просторового розвитку за допомогою використання наявного сектора-
льного економічного потенціалу.74 Тобто наявні точки економічного зростання стимулю-
ватимуть просторовий розвиток міських та сільських територій в порядку провадження 
їхньої співпраці. 

ПРОМІЖНІ ВИСНОВКИ: 
1. Процес міжмуніципального співробітництва в країнах ЄС є одним з інструментів 

реалізації масштабних ініціатив щодо подолання територіальних та соціально-
економічних диспропорцій. В світі, в якому постійно виникають нові виклики, 
територіальні громади мають бути спроможними відповісти на них, маючи доста-
тньо високий рівень конкурентоспроможності, яка найкраще досягатиметься за-
вдяки зближенню різноспеціалізованих територій, пов’язаних функціональними 
зв’язками, що дозволятиме їм ефективно реалізувати свій потенціал. 

2. Співробітництво має бути компліментарним – сільські території реалізують свій 
потенціал завдяки відкриттю доступу до ресурсів міським територіям, які, в свою 
чергу, мають забезпечити трансфер інновацій і технологій, організаційних заходів 
задля підвищення якості життя і підвищення соціально-економічних стандартів в 
сільській території. 

3. Для організації співробітництва міських та сільських територіальних громад не-
обхідною є ідентифікація функціональної території як просторового осередку 
громад, згуртованих зв’язками економічного, соціального та іншого господарсь-
кого характеру. Тільки при наявності спільних точок співпраці, точок економіч-
ного зростання, потенціалу розвитку взаємозв’язків можна говорити про можли-

                                              
74 For a balanced development of the relations between rural and urban areas  
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вість визначення функціональної території з метою провадження на ній процесу 
співробітництва. 

4. Процеси співробітництва громад різного типу (міського, сільського, змішаного) мо-
жуть бути певною альтернативою процесам укрупнення і об’єднання територіальних 
громад. Однак заходи міжмуніципального співробітництва можуть також доповню-
вати і підвищувати ефективність функціонування громад, що об’єднались. 

5. Класичний набір інструментів провадження співробітництва територіальних гро-
мад може розширюватись та мати свої інтерпретації в залежності від вимог наці-
онального законодавства в кожній з країн ЄС, однак сутність співробітництва при 
цьому фактично не змінюється. 

6. Результат вибору інструментів для організації співробітництва громад залежить 
від багатьох факторів: від економічної доцільності застосування певного інстру-
менту для конкретної громади, від можливості застосування "м’яких" (договір-
них, без делегування повноважень) чи "жорстких" інструментів (з утворенням 
спільної адміністрації, підприємства, керуючого органу з делегуванням повнова-
жень), від історичних факторів, традицій та ментальності мешканців громади. 

7. Найбільш швидкий розвиток, як правило, отримує співробітництво, яка засноване 
на застосуванні інструментів прямого економічного стимулювання, наприклад за 
допомогою бюджетних допомог, які надаються у випадку створення певних 
управлінських структур чи укладання договорів. 

8. Інструменти провадження міжтериторіальної співпраці, регламентовані націона-
льним законодавством, мають доповнюватись міжнародною підтримкою (участь 
в програмах транскордонної співпраці, міжнародного розвитку), але при цьому 
мають виконуватись умови життєздатності і сталості самого проекту, який пови-
нен функціонувати і приносити результати від співпраці в майбутньому. 

9. Європейський досвід демонструє необхідність стратегування і просторового пла-
нування розвитку територіальних громад в умовах співробітництва, що є чи не 
єдиним шляхом досягнення успіху і запланованого результату. Для ефективного 
розвитку сільських і міських територій в режимі кооперації потрібним є поєднан-
ня секторальних пріоритетів стратегічного розвитку з просторовим плановим ро-
зміщенням продуктивних сил. 
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РОЗДІЛ 4. ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ СПІВРОБІТНИЦТВА МІСТ ТА  

НАВКОЛИШНІХ СІЛЬСЬКИХ ТА СЕЛИЩНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

4.1. Огляд сучасного стану співробітництва міст та навколишніх сільсь-
ких та селищних територіальних громад 

В Реєстрі договорів про співробітництво територіальних громад станом на 6.09.2018 
зареєстровано 223 договори. В контексті тематики нашого дослідження актуальним є спів-
робітництво міських громад з навколишніми сільськими та селищними громадами. 

Далі наведено перелік договорів з номерами, під якими вони входять в Реєстр дого-
ворів, зазначено центральне місто, навколо якого відбувається співробітництво та число 
громад, які входять в спільний проект. 

4. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного 
проекту «Придбання сміттєвоза та контейнерів для покращення матеріально-технічної бази 
громад. Спільний крок до чистоти довкілля Пирятинського краю» – м. Пирятин, Полтавсь-
ка обл., мета визначена в назві, в проекті беруть участь 7 територіальних громад. 

https://socportal.info/2018/09/11/stolichnyh_marshrutchikov_reshili_proverit_i_srazu_nas
hli_massu_narushenij.html 

6. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного 
проекту, що передбачає координацію діяльності суб’єктів співробітництва та акумулюван-
ня ними на визначений період ресурсів з метою спільного здійснення відповідних заходів – 
м. Червонозаводське, Полтавська обл., мета – не визначена, в проекті – 3 громади. 

9. Договір про співробітництво територіальних громад Семенівської міської ради, 
Карповицької сільської ради, Жовтневої сільської ради Семенівського району Чернігівсь-
кої області у формі реалізації спільного проекту – м. Семенівна, Чернігівська обл., мета – 
Реалізація спільного проекту «Реконструкція дошкільного навчального закладу/яслі-садок/ 
№6 «Сонечко» комбінованого типу, в проекті – 3 громади. 

11. Договір про співробітництво територіальних громад Надвірнянського району 
Івано-Франківської області у формі реалізації спільного проекту «Нове будівництво полі-
гону ТПВ і сміттєсортувальної лінії в урочищі «Чобіток» в м. Надвірна Івано-Франківської 
області» – м. Надвірна, мета – визначена в назві, в проекті – 27 громад. 

15. Договір про співробітництво територіальних громад міста Надвірна, сіл Бистри-
ця, Зелена, Пасічна, Пнів Надвірнянського району Івано-Франківської області у формі реа-
лізації спільного проекту «Ремонт дороги Надвірна-Бистриця С 090901» – м. Надвірна, ме-
та – визначена в назві, в проекті – 5 громад. 

16. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного 
проекту «Спортивний плавальний басейн (в складі реконструкції Надвірнянської ДЮСШ) 
на вул. Міцкевича, 3а, в м. Надвірна Івано-Франківської обл.» – м. Надвірна, Івано-
Франківська обл., мета – визначена в назві, в проекті – 13 громад. 

21.Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільних 
проектів «Створення комплексної системи поводження з твердими побутовими відходами 
у Миргородському районі Полтавської області», м. Миргород, Полтавська обл., мета – ви-
значена в назві, в проекті – 8 громад. 

32. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного 
проекту «Вирішимо проблему разом» – м. Чигирин, Черкаська обл., мета – визначена дуже 
загально, в проекті – 7 громад. 

36. Договір про співробітництво територіальних громад в частині делегування вико-
нання завдань (у сфері ведення Реєстру територіальних громад) – м. Гребінки, Полтавська 
обл., мета – визначена дуже загально, в проекті – 17 громад. 
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38. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного 
проекту «Якісні дороги – міст для об’єднання громад» – м. Чигирин, Черкаська обл., мета – 
визначена дуже загально, в проекті – 19 громад. 

43. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного 
проекту «Придбання техніки та обладнання для збору та вивезення твердих побутових від-
ходів комунальному підприємству «Господарське управління «Будинку рад»» – м. Чиги-
рин, Черкаська обл., мета – визначена в назві, в проекті – 7 громад. 

52. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного 
проекту«Активізація культурних послуг» – м. Луцьк, Волинська обл., мета – визначена 
дуже загально, в проекті – 2 громади. 

53. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного 
проекту «Покращення якості надання медичних послуг» – м. Луцьк, Волинська обл., мета – 
визначена дуже загально, в проекті – 2 громади. 

54. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного 
проекту «Ремонт дорожнього покриття» – м. Луцьк, Волинська обл., мета – визначена ду-
же загально, в проекті – 2 громади. 

55. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного 
проекту «Надання адміністративних послуг» – м. Луцьк, Волинська обл., мета – визначена 
дуже загально, в проекті – 2 громади. 

56. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного 
проекту «Організація пасажирських перевезень» – м. Луцьк, Волинська обл., мета – визна-
чена дуже загально, в проекті – 2 громади. 

57. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного прое-
кту «Якісна освіта» – м. Луцьк, Волинська обл., мета – визначена дуже загально, в проекті – 2 
громади. 

58. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного 
проекту «Модернізація комунального господарства» – м. Луцьк, Волинська обл., мета – 
визначена дуже загально, в проекті – 2 громади. 

62. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного прое-
кту «Розвиток спортивної бази, як важлива складова процесу повноцінного розвитку людини» – 
м. Заводське, Полтавська обл., мета – визначена дуже загально, в проекті – 2 громади. 

68. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного 
проекту «Спільний рейс громад: вирішення проблеми якісного транспортного обслугову-
вання» – м. Лохвиця, Полтавська обл., мета – визначена в назві, в проекті – 3 громади. 

74. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного 
проекту «Спорт об’єднує» – м. Новоукраїнка, Кіровоградська обл., мета – визначена дуже 
загально, в проекті – 2 громади. 

77. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного 
проекту «Спорт об’єднує» – м. Новоукраїнка, Кіровоградська обл., мета – визначена дуже 
загально, в проекті – 2 громади (одна – відмінна від попереднього проекту). 

79. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільного 
проекту «Централізоване водопостачання в кожну оселю» м. Жидачів, Львівська обл., мета – 
визначена в назві, в проекті – 3 громади. 

81. Договір про співробітництво територіальних громад в частині спільного фінан-
сування (утримання) установи комунальної форми власності – м. Верхівцеве, Дніпропет-
ровської обл., мета – визначена дуже загально, в проекті – 2 громади. 

96. Договір про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансування 
(утримання) підприємств, установ та організацій комунальної форми власності «Трудовий архів» – 
м. Олевськ, Житомирської обл., мета – визначена дуже загально, в проекті – 2 громади. 
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97. Договір про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансу-
вання (утримання) підприємств, установ та організацій комунальної форми власності «Ка-
шинське стаціонарне відділення для постійного проживання Олевського територіального 
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» – м. Олевськ, Житомир-
ської обл., мета – визначена в назві, в проекті – 3 громади. 

98. Договір про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансу-
вання (утримання) підприємств, установ та організацій комунальної форми власності 
«Олевська дитячо-юнацька спортивна школа» – м. Олевськ, Житомирської обл., мета – ви-
значена в назві, в проекті – 2 громади. 

100. Договір про співробітництво територіальних громад в частині спільного фінансу-
вання (утримання) інфраструктурного об’єкта комунального підприємства «Питна вода» –  
м. Пирятин, Полтавської обл., мета – визначена в назві, в проекті – 3 громади. 

101. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільно-
го проекту «Очистимо землю від сміття задля здорового життя» – м. Лохвиця, Полтавської 
обл., мета – визначена дуже загально, в проекті – 3 громади. 

112. Договір про співробітництво територіальних громад у формі делегування виконан-
ня окремих завдань (у сфері позашкільної освіти) – м. Сокиряни, Чернівецька обл., мета – ви-
значена дуже загально, в проекті – 2 громади. 

114. Договір щодо розробки та реалізації стратегії сталого розвитку миргородського субре-
гіону на 2017-2026 роки – м. Миргород, Полтавської обл., мета – визначена в назві, в проекті –  
11 громад. 

116. Договір про співробітництво територіальних громад в частині реалізації спільного про-
екту «Реконструкція нежитлової будівлі поліклінічного відділення по вул. Садовій, 2а Заводської 
міської ради» – м. Заводське, Полтавської обл., мета – визначена в назві, в проекті – 2 громади. 

119. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільно-
го проекту «Міжмуніципальне співробітництво територіальних громад Хотинського райо-
ну в сфері управління твердими побутовими відходами» – м. Хотин, Чернівецька обл., ме-
та – визначена в назві, в проекті – 3 громади. 

120. Договір про співробітництво територіальних громад у формі утворення спіль-
ного комунального закладу «Остерської міської лікарні» – м. Остер, Чернігівська обл., ме-
та – визначена в назві, в проекті – 2 громади. 

132. Договір про співробітництво територіальних громад у формі делегування вико-
нання окремих завдань у сфері охорони здоров’я – м. Баранівка, Житомирської обл., мета – 
визначена в назві, в проекті – 2 громади. 

135. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільно-
го фінансування (утримання) установи комунальної форми власності «Верхівцевської мі-
ської пожежної команди» – м. Верхівцеве, Дніпропетровської обл., мета – визначена в на-
зві, в проекті – 2 громади. 

141. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільно-
го проекту «Спорт об’єднує» – м. Новоукраїнка, Дніпропетровської обл., мета – визначена 
в назві, в проекті – 2 громади, є продовженням попереднього проекту. 

142. Договір про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансу-
вання (утримання) установ та організацій комунальної форми власності «Про передачу 
бюджетних установ, закладів та їх майна зі спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міста району у комунальну власність Олевської міської об’єднаної територіальної 
громади» – м. Олевськ, Житомирської обл., мета – визначена в назві, в проекті – 2 громади. 

150. Договір про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансу-
вання (утримання) установ та організацій комунальної форми власності «Кошинське стаці-
онарне відділення для постійного проживання Олевського територіального центру соціа-
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льного обслуговування (надання соціальних послуг)» – м. Олевськ, Житомирської обл., 
мета – визначена в назві, в проекті – 3 громади, є продовженням попереднього проекту. 

151. Договір про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансу-
вання (утримання) установ та організацій комунальної форми власності «Олевська музич-
на школа» – м. Олевськ, Житомирської обл., мета – визначена в назві, в проекті – 3 грома-
ди, є продовженням попереднього проекту. 

152. Договір про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансу-
вання (утримання) установ та організацій комунальної форми власності «Трудовий архів» 
– м. Олевськ, Житомирської обл., мета – визначена в назві, в проекті – 3 громади, є продо-
вженням попереднього проекту. 

153. Договір про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансу-
вання (утримання) установ та організацій комунальної форми власності «Центр надання 
адмінпослуг» » – м. Олевськ, Житомирської обл., мета – визначена в назві, в проекті – 3 
громади, є продовженням попереднього проекту. 

154. Договір про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансу-
вання (утримання) установ та організацій комунальної форми власності «Олевський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» – м. Олевськ, Житомирської обл., мета – визначе-
на в назві, в проекті – 3 громади, є продовженням попереднього проекту. 

155. Договір про співробітництво територіальних громад у формі спільного фінансу-
вання (утримання) установ та організацій комунальної форми власності «Олевська центра-
льна лікарня – м. Олевськ, Житомирської обл., мета – визначена в назві, в проекті – 3 гро-
мади, є продовженням попереднього проекту. 

165. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільно-
го проекту «Спільний крок до чистого довкілля – придбання сміттєвоза для покращення 
матеріально-технічної бази КП «Тульчинкомунсервіс» – м. Тульчинка, Вінницька обл., ме-
та – визначена в назві, в проекті – 2 громади. 

173. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільно-
го проекту «Будівництво спортивного корпусу по вул. Шкільна в м. Гнівань (I черга)» – м. 
Гнівань, Вінницька обл., мета – визначена в назві, в проекті – 2 громади. 

187. Договір про співробітництво територіальних громад в частині реалізації спіль-
ного проекту «Решетилівський SMART район» – м. Решетилівка, Полтавська обл., мета – 
визначена дуже загально, в проекті – 16 громад. 

195. Договір про співробітництво територіальних громад у формі реалізації спільно-
го проекту «Спільно наведемо лад на Куп’янщині» – м. Куп’янськ, Харківська обл., мета – 
визначена дуже загально, в проекті – 2 громади. 

197. Договір про співробітництво територіальних громад по реалізації спільного 
проекту з надання якісних адміністративних послуг – м. Пирятин, Полтавської обл., мета – 
визначена дуже загально, в проекті – 6 громад. 

221. Договір про співробітництво територіальних громад у форматі реалізації спіль-
ного проекту «Енергосервіс в муніципальному менеджменті: облік, контроль, економія» – 
м. Лохвиця, Полтавської обл., мета – визначена дуже загально, в проекті – 2 громади. 

З наведеного списку випливають такі підсумки: 
1) співробітництво міських громад з навколишніми сільськими та селищними гро-

мадами має місце лише у 13 областях з 24, а саме – у Вінницькій, Волинській, Дніпропет-
ровській, Житомирській, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, 
Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській, Харківській, Хмельницькій областях; 

2) разом у проектах співробітництва бере участь 22 міста, або 4,8% міст країни; з них 
лише 3 міста обласного значення (понад 50 тис. населення) – Куп’янськ, Луцьк, Миргород, або 
1,6% таких міст, решта – районного значення (менше 50 тис. населення), або 7,0% міст район-
ного значення; разом в Україні 460 міст, з них обласного значення – 189, районного – 271. 
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3) разом міські громади мають 50 проектів співробітництва, деякі з них мають по 
декілька проектів співробітництва, а саме: 

 м. Олевськ – 10 проектів (деякі є продовженням попередніх); 
 м. Луцьк – 7 проектів; 
 міста Пирятин, Надвірна, Чигирин, Лохвиця, Новоукраїнка – по 3 проекти; 
 Миргород, Заводське, Верхівцеві – по 2 проекти; 
 Решта міст – по одному. 
Найбільше договорів укладено щодо спільного утримання комунальних установ – 7 

договорів, в сфері поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) – 6 договорів, в 
сфері медицини та фізичної культури й спорту – по 5 договорів, в сферах надання адмініс-
тративних послуг – 4 договори, решта – менше. Загальну ситуацію відображає наступна 
діаграма. 

 
 

Слід зауважити, що поза увагою місцевих громад залишилися такі перспективні 
сфери співробітництва як створення спільних інспекцій архітектурно-будівельного конт-
ролю, а також створення спільних відділів землекористування та земле відведення. На 
жаль, співробітництво в сфері поводження з ТПВ зводиться до будівництва полігонів та 
придбання техніки та контейнерів, однак є лише один спільний проект націлений на ство-
рення повного циклу збирання, сортування, переробки та захоронення сміття, про що буде 
мова далі. Немає жодного проекту співробітництва в галузі професійно-технічної освіти 
або організації будинків-інтернатів для людей похилого віку. Нема й гадки про створення 
бізнес інкубаторів чи інших сучасних центрів розвитку підприємницької активності. 

До кращих прикладів співробітництва міських на сільських територіальних громад мож-
на віднести спільний проект поводження з твердими побутовими відходами м. Тульчин з Ки-
нашівською сільською радою (с. Кинашів, с. Мазурівка, с. Нестерварка) та Суворівською сіль-
ською радою (с-ще Пестеля, с. Суворовське), які налічують понад 26 тис. мешканців (№ 165). В 
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цьому проекті запроваджено роздільний збір сміття, його сортування, придбана нова техніка та 
обладнання, споруджено новий полігон потужністю 20 тис. куб. м на рік. Фінансування проекту 
відбувалося з ДФРР, місцевих бюджетів та коштів донорів. 

 

 
 

 
 

Ще одним з прикладів нового для України та перспективного проекту, який також 
фінансується з ДФРР, є спорудження так званого центру безпеки, який поєднує в собі слу-
жби екстреної медичної допомоги, поліції, служби з надзвичайних ситуацій, рятувального 
загону та системи відео нагляду з диспетчерською службою. Такий центр безпеки створено 
спільно двома містечками Сумської області – Краснопілля та Недригайлів. 
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Загалом станом на серпень 2018 року Кабінет Міністрів України затвердив 755 про-
ектів, які фінансуватимуться з ДФРР на загальну суму – 5,8 млрд. гривень. 

В категорії «Співробітництво територіальних громад» в переліку проектів зареєст-
рованих в ДФРР, зазначено 223 проекти на загальну суму 12,3 млн. грн. Впадає в очі, що 
більшість областей взагалі не надали проектів в цій категорії, натомість інші – від декіль-
кох до майже трьох десятків, які були профінансовані з ДФРР та успішно завершені. Серед 
відхилених проектів можна віднайти декілька досить перспективних, в яких саме міста бу-
ли ініціаторами. Це – проект з придбання санітарного автомобіля для районної лікарні  
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м. Ічня Чернігівської області та будівництво сміттєсортувальної лінії та полігону ТПВ в  
м. Надвірна Івано-Франківської області. Зрозуміло, що обидва нереалізованих проекти ма-
ли б значний позитивний вплив на навколишні сільські громади. 

Проте детальний аналіз проектів, які подавались на фінансування з ДФРР за статтею 
проект «співробітництва територіальних громад» показує, що багато таких проектів на-
справді  не можна віднести до категорії «співробітництва» оскільки між територіальними 
громадами не було укладено договору про співробітництво. Просто даний проект стосу-
ється, часом опосередковано більше однієї громади. 

Наприклад, проект 000226-КР , місто Знам‘янка, Кіровоградська область 
«Реконструкція пішохідного переходу від залізничного вокзалу для мешканців пів-

денного мікрорайону та працівників обласної бальнеологічної лікарні по вулиці Макаренко 
в м. Знам'янка Кіровоградської області». 

Проектна кошторисна документація вартість 17,0 тис. грн. виконана за кошти місь-
кого бюджету 

Для реалізації проекту планується залучити кошти конкурсу в сумі 342,360 тис. грн.: 
кошти міського бюджету 40,0 тис. грн., кошти сільського бюджету с. Петрово Знам’янського 
району-5 тис. грн., приватних підприємств – 5 тис. грн., та громадськість – 5 тис. грн. 

 

Малюнок 4.1. Результат від реалізації проекту СТГ, підтриманого ДФРР 
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Отже, можна констатувати, що такий механізм регіонального розвитку як співробіт-
ництво міст та навколишніх сільських громад має значний потенціал, але на сьогодні не 
задіяний повною мірою. 

ПРОМІЖНІ ВИСНОВКИ: 
1. Співробітництво міст з оточуючими селами та селищами в Україні просто мізерне – 

лише 4,7% міст мають його, разом зареєстровано лише 50 договорів про таке співро-
бітництво, що складає 22% загальної кількості договорів. 

2. Співробітництво, очікувано, має місце переважно в невеликих містах районного 
значення – 40 договорів або 80% усіх договорів міст з навколишнім селами та се-
лищами. 

3. За географією співробітництво має місце переважно в західних та центральних 
областях, в одинадцяти областях не зареєстровано жодного договору про співро-
бітництво міст з навколишніми селами та селищами. 

4. Співробітництво міст з оточуючими селами та селищами в Україні має величез-
ний потенціал завдяки можливості фінансування з Державного фонду регіональ-
ного розвитку, але не працює на повну потужність. 
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РОЗДІЛ 5. ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО  

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Можливості співробітництва територіальних громад закладені в законодавстві Укра-
їни в перші роки становлення української держави. Конституція України (ч. 2 ст. 142) ви-
значає: 

Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об’єднувати на договірних засадах 
об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання спільних проек-
тів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, організацій і 
установ, створювати для цього відповідні органи і служби. 

Європейська хартія місцевого самоврядування, яка є частиною українського законо-
давства, також містить норми що дозволяють місцевим громадам співпрацювати в межах 
національного законодавства. Частина 1 статті 10 визначає: 

Місцеві власті мають право, здійснюючи свої повноваження, співробітничати та в 
межах закону створювати консорціуми з іншими місцевими властями для виконання за-
вдань, що становлять спільний інтерес. 

Певні можливості для співпраці органів місцевого самоврядування надавав також 
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», так стаття 26 «Виключна компе-
тенція сільських, селищних, міських рад» встановлювала такі повноваження місцевих рад 
(по пунктам): 

31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо 
управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної 
громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення; 

32) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з ін-
шими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування 
(утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень 
цих органів (служб); 

33) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами 
комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями; 

Однак, лише ухвалення 2014 року Закону України «Про співробітництво територіа-
льних громад», який регламентує процедури спільної діяльності органів місцевого само-
врядування в інтересах своїх громад, дозволило розвинути положення ст. 142 Конституції 
України про співробітництво територіальних громад та повною мірою започаткувати таке 
співробітництво. 

Закон визначає принципи, на яких ґрунтується співробітництво: законність, доброві-
льність, взаємна вигода, прозорість та відкритість, рівноправність учасників, взаємна від-
повідальність суб’єктів співробітництва за його результати. 

Закон визначає такі форми співробітництва: 
1) делегування одному із суб’єктів співробітництва виконання певних завдань з пе-

редачею йому відповідних ресурсів; 
2) реалізації спільних проектів суб’єктами співробітництва з акумулюванням від-

повідних ресурсів; 
3) спільного фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва підприємств, 

установ та організацій комунальної форми власності; 
4) утворення спільних комунальних підприємств, установ та організацій 

суб’єктами співробітництва; 
5) утворення спільного органу управління суб’єктами співробітництва для спільно-

го виконання визначених законом повноважень. 
Законом України «Про співробітництво територіальних громад» встановлено поря-

док ініціювання та процес організації співробітництва, обов’язковість проведення громад-
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ського обговорення та порядок підписання договору про співробітництво, обумовлює дер-
жавну підтримку, порядок фінансування, моніторинг та припинення співробітництва. 

З метою забезпечення реалізації положень цього закону Міністерством регіонально-
го розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розроблено та 
затверджено низку нормативно-правових актів, а саме: 

Наказ Мінрегіону України від 15.08.2014 № 225 «Про затвердження Порядку фор-
мування та забезпечення функціонування реєстру про співробітництво територіальних 
громад»; 

Наказ Мінрегіону України від 27.08.2014 р. № 233 «Про затвердження Примірних 
форм договорів про співробітництво територіальних громад». 

Для застосування Закону України «Про співробітництво територіальних громад» роз-
роблено «Практичний коментар», підготовлений Інститутом громадянського суспільства у 
співпраці з Програмою Ради Європи «Посилення інституційної спроможності органів місце-
вого самоврядування в Україні» на запит Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України в рамках реалізації Плану заходів щодо впрова-
дження положень Закону України «Про співробітництво територіальних громад» (розміщено 
на Інтернет-ресурсі: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/komentar.pdf). 

Для посадових осіб місцевого самоврядування також стане у нагоді практичний по-
сібник «Організація співробітництва територіальних громад в Україні» (розміщено на Ін-
тернет-ресурсі: 
http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2017/10/Organizatsiya-spivrobitnitstva-
teritorialnih-gromad-v-Ukrayini.pdf). 

В статті 142 Конституції України встановлено: «Держава бере участь у формуванні 
доходів бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве самоврядуван-
ня». Отже, держава підтримує місцеве самоврядуванні загалом та, зокрема, співробітницт-
во територіальних громад. 

Державна підтримка співробітництва територіальних громад здійснюється через 
Державний фонд регіонального розвитку (далі – ДФРР). Стаття 24 Бюджетного кодексу 
України визначає: 

«2. Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання 
інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку (у тому числі проектів співро-
бітництва та добровільного об’єднання територіальних громад), що мають на меті розви-
ток регіонів, створення інфраструктури індустріальних та інноваційних парків, спортивної 
інфраструктури і відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіональ-
ного розвитку та відповідних стратегіях розвитку регіонів» (курсив – наш). 

Частина 6 пункту 3 статті 24 БКУ встановлює обов’язкову участь місцевих бюджетів 
в проектах, що фінансуються за рахунок коштів ДФРР: 

«Програми і проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіональ-
ного розвитку, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів на рівні 10 відсотків». 

Порядок отримання коштів на виконання проектів співробітництва з ДФРР визначається 
ст. 24 БКУ та такими нормативними актами (Постанова КМУ від 18 березня 2015 р. № 196): 

«Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіональ-
ного розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіона-
льного розвитку», 

«Порядок використання коштів державного фонду регіонального розвитку». 
Ці Порядки стосуються, в тому числі, й вимог до проектів співробітництва територі-

альних громад. В них визначено дві головні вимоги до таки проектів. 
Перша – «Проекти співробітництва територіальних громад повинні відповідати вимо-

гам Закону України «Про співробітництво територіальних громад» (ч. 6 пункту 4 «Порядку під-
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готовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мо-
жуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку»). 

Друга вимога полягає в тому, що ці проекти мають відповідати цілям та завданням, 
встановленим Державною стратегією регіонального розвитку та відповідною регіональною 
стратегією розвитку, а саме: 

«Бюджетні кошти спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регі-
онального розвитку (у тому числі проектів співробітництва та добровільного об’єднання 
територіальних громад), що мають на меті розвиток регіонів, створення інфраструктури інду-
стріальних та інноваційних парків, спортивної інфраструктури і відповідають пріоритетам, 
визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та відповідних регіональних страте-
гіях розвитку» (ця вимога визначена в пунктах 6 обох зазначених «Порядків», курсив – наш). 

ДФРР таким чином є важливим джерелом фінансування співробітництва територіа-
льних громад. 

ПРОМІЖНІ ВИСНОВКИ: 
1. Сьогодні в Україні повністю сформоване законодавство для започаткування спів-

робітництва територіальних громад. 
2. Визначені українським законодавством форми співробітництва відповідають єв-

ропейській практиці, за винятком наявності в окремих країнах ЄС приписів щодо 
обов’язкового співробітництва територіальних громад у окремих випадках чи 
окремих сферах. 

3. Застосування різних форм співробітництва поки що в Україні є досить слабким, 
зокрема не зафіксовано жодного випадку створення спільного органу управління 
(хоча перспективним тут є створення спільної архітектурно-будівельної інспекції, 
органу містобудування, юридичної служби…) 
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РОЗДІЛ 6. ДЕРЖАВНА СТРАТЕГІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ НА ПЕ-

РІОД ДО 2020 РОКУ ТА ЇЇ ВІДОБРАЖЕННЯ У РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕ-

ГІЯХ РОЗВИТКУ У КОНТЕКСТІ 

Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 року є ключовим 
документом для реалізації державної регіональної політики в Україні та має враховуватись 
при здійсненні стратегічного планування на рівні регіонів. 

Державну стратегію регіонального розвитку на 
період до 2020 року (далі – Стратегія)75 було затвердже-
но Постановою Кабінету Міністрів України від 06 серп-
ня 2014 року № 385 , якою визначалось, що Рада мініст-
рів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та 
Севастопольська міські державні адміністрації у шести-
місячний строк мають розробити плани заходів з реалі-
зації Стратегії та забезпечити приведення регіональних 
стратегій розвитку у відповідність із Стратегією. 

Стратегія чітко визначає свої стратегічні завдання 
на виконання яких передбачено реалізацію трьох страте-
гічних цілей. 

Порядок розроблення Державної стратегії регіонального розвитку України і плану 
заходів з її реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реаліза-
ції зазначених Стратегії і плану заходів затверджено постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 11 листопада 2015 року № 931. 

Для цілей цього дослідження зупинимось на стратегічній цілі 1 «Підвищення рів-
ня конкурентоспроможності регіонів», яка полягає у створенні оптимальних умов для 
розкриття регіонами власного потенціалу та ефективного використання конкурентних пе-
реваг регіональної економіки. Із цього випливають такі операційні цілі стратегічної цілі 1: 

 

 
                                              

75 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF  
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Як видно із малюнку, Уряд визначив важливу роль міст у регіональному розвитку, 
відповідно до цього, регіони мали б врахувати цю ідею при проведенні власного стратегіч-
ного планування розвитку. Відповідно до кожної операційної цілі ДСРР 2020 визначено ни-
зку завдань (заходів), що стосуються поширення ролі міст та їх вплив на розвиток регіонів: 

 

 
 

 
 
По суті, завдання, що випливають із стратегічної та операційних цілей можуть дося-

гатись завдяки становленню партнерств між міськими та сільськими територіальними гро-
мадами. 

На основі вище визначених завдань, для цілей цього дослідження було здійснено 
аналіз наявності у стратегіях областей стратегічних/операційних цілей чи завдань, які від-
повідають вимогам ДСРР-2020 щодо посилення ролі міст на розвиток сільських територій 
та регіону в цілому. Також було проведено дослідження аналітичних записок та виконання 
звітів обласних і Київської міської державних адміністрацій щодо виконання завдань і 
плану заходів із реалізації стратегій регіонального розвитку, результатів реалізації проек-
тів регіонального розвитку за період 2017 – І півріччя 2018 років. 

На жаль можна констатувати, що регіональні стратегії не в повній мірі використо-
вують можливості міст для регіонального розвитку взагалі та розвитку сільських територій 
зокрема. 

На рис. нижче вказано в яких саме стратегіях регіонального розвитку адміністратив-
но-територіальних одиниць України відсутні операційні цілі та завдання, спрямовані на 
реалізацію операційних цілей стратегічної цілі 1 Державної стратегії регіонального розви-
тку на період до 2020 року (заштриховані території). 
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Для порівняння наведемо приклад формування стратегічних та операційних цілей 

регіональної стратегій відповідно до стратегічної цілі 1 «Підвищення рівня конкурентосп-
роможності регіонів» Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року: 

 
Черкаська область Хмельницька область Волинська область 

Задекларовані стратегічні та операційні цілі 

Стратегічна ціль 1 «Підвищення 
конкурентоспроможності регіо-
ну» 
Операційна ціль 1.3. «Удоскона-
лення управління регіональним 
розвитком» передбачає створен-
ня умов та стимулів взаємодії 
громад для спільного вирішення 
проблемних питань. 

Стратегічна ціль 3 
«Розвиток сільських територій та те-
риторій навколо міст регіону» 
Операційна ціль 3.1. 
«Підвищення продуктивності сільсь-
когосподарського сектору» 
Операційна ціль 3.3. 
«Підвищення життєздатності сіл і ма-
лих міст» 
Операційна ціль 4.1. 
«Розвиток та єдність територіального 
простору» 

Відсутні чіткі страте-
гічні та операційні 
цілі, які відповідають 
операційним цілям 
Стратегічної цілі 1 
Державної стратегії 
регіонального розви-
тку на період до 2020 
року 

Хід виконання та результати  
Виконання ОЦ 1.3. 
На даний момент по Черкаській 
області зареєстровано 11 догово-
рів про співробітництво терито-
ріальних громад: 
- 3 у Чигиринському районі; 
- 2 у Канівському; 
- 2 у Черкаському; 
- 1 у Городищенському; 
- 1 у Корсунь-Шевченківському; 

Відсутня інформація на веб-сторінці 
Хмельницької облдержадміністрації 

- 
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- 1 у Чорнобаївському; 
- 1 у Шполянському районах. 

 
Як випливає із вищенаведеної таблиці, рівень відповідності стратегічних та опера-

ційних цілей регіональної стратегії розвитку будь-якої області до Стратегічної цілі 1 та її 
операційних цілей Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, а 
також інформування про хід виконання, безпосередньо залежить від розуміння важливості 
стратегічного планування та ролі міст у регіональному розвитку, а також спроможності 
відповідального структурного підрозділу ОДА, що відповідають за підготовку та реалізації 
регіональної стратегії області, як правило такими підрозділами є Управління регіонального 
розвитку облдержадміністрацій. 

Для уникнення складнощів під час розробки регіональних стратегій та запобігання 
мультиплікації в різні форми прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 11 лис-
топада 2015 року № 932, якою затверджено Порядок розроблення регіональних стратегій 
розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки резуль-
тативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів. Також є доступ-
ними допоміжні зразки документів, що стосуються плану заходів із розробки регіональних 
стратегій розвитку та планів реалізації регіональної стратегії розвитку.76 

У таблиці «Огляд стратегій розвитку областей України та м. Києва» наведено дета-
льний аналіз стратегій регіонального розвитку областей України та м. Києва в частині від-
повідності до операційних цілей, їхніх завдань та стану їхнього виконання, спрямованих на 
реалізацію завдань операційних цілей Стратегічної цілі 1 Державної стратегії регіонально-
го розвитку на період до 2020 року. 

ПРОМІЖНИЙ ВИСНОВОК: 
1. Державна стратегія регіонального розвитку на період до 2020 року досить дета-

льно визначає напрями використання можливостей міст для розвитку сільських 
територій та містить рекомендації щодо сфер формування можливих партнерств 
міських та сільських територіальних громад. 

2. Регіональні стратегії розвитку, які ухвалені в усіх українських регіонах, не приді-
ляють належної уваги щодо можливостей поширення позитивного впливу міст на 
розвиток сільських територій, частина регіонів взагалі не передбачили у стратегі-
ях жодної згадки про такі можливості для розвитку. 

3. Відсутність у регіональних стратегіях розвитку стратегічних/операційних цілей та 
завдань, щодо поширення позитивного впливу міст на розвиток сільських терито-
рій та започаткування партнерств не дає змоги отримувати фінансування подіб-
них проектів через механізм Державного фонду регіонального розвитку. 

4. В 2019 році в областях починається робота над підготовкою нових регіональних 
стратегій розвитку на період 2021-28 років, що відкриває можливості для враху-
вання можливостей поєднання інтересів міських та сільських територій для роз-
витку регіонів. 

 

                                              
76 https://surdp.eu/RDS 
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