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Шановні читачі нашого Вісника!

Розпочинається весняна сесія Верховної Ради України,
яка проходитиме під знаком виборів Президента і осінніх
виборів народних депутатів України.

З огляду на це є побоювання, що надзвичайно важливі
для українського суспільства та соціально-економічного
розвитку України, її регіонів та громад, речі можуть стати
заручниками виборчої ситуації.

Ми розуміємо, що 2019 рік має стати роком завершен-
ня першого етапу реформи місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні, та конвертації
здобутків реформи у прискорений розвиток регіонів та
громад. Про необхідність завершення реформи і прове-
дення місцевих виборів на новій територіальній основі
наголошують Прем’єр-міністр та Президент України, Голо-
ва Верховної Ради. Цього очікують територіальні громади,
в яких їхні голови так і не знайшли у собі сил зробити кроки
до утворення об’єднаних територіальних громад. Це необ-
хідно зробити і з точки зору уніфікації публічних фінансів.

Розуміючи необхідність завершення першого етапу
децентралізації і привернення найбільшої уваги саме до
цього завдання, ми у віснику звертаємо увагу на ще один
важливий аспект успішності українських реформ — за-
безпечення ефективної, прогнозованої, фінансово за-
безпеченої державної регіональної політики. На жаль, у
цій царині ми зробили значний відступ назад.

Напевне, тут далась у знаки підготовка до парламент-
ських виборів, відсутність комунікації між урядом та парла-
ментом під час формування остаточного тексту закону про
бюджет. Тому ми переконані, ситуацію можна, і потрібно
виправляти.

У Віснику також розміщено аналітичний виклад запро-
вадження нового бюджетного інструменту — к Всеукра-
їнський громадський бюджет, та огляд європейського
досвіду у сфері співробітництва міських та сільських тери-
торіальних громад.

Бажаємо вам успіхів, сподіваємось на співпрацю!

Команда Інституту громадянського суспільства
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Передісторія

Україна отримала свою незалежність з регіо-
нами різного рівня розвитку. Йдеться про при-
родні, економічні, соціокультурні та регіональні
відмінності. Ці відмінності використовувались
політиками на виборах, що ще більше поглиб-
лювало проблему роз’єднаності українського
простору. У 2014 році ці відмінності та недо-
віра жителів одних регіонів до інших стала однією
з причин агресії РФ проти України.

Україні потрібна сучасна державна регіональ-
на політика, яка б стимулювала процес зближен-
ня регіонів, вирівнювала асиметрію в їхньому
розвитку, була б віддаленою від політичних пар-
тій та прогнозованою.

Упродовж 2014-15 років Україна змога сфор-
мувати юридичну рамку для такої політики. Було
ухвалено Закон «Про засади державної регіо-
нальної політики», внесено зміни до Бюджетного
кодексу України, якими в складі Державного бюд-
жету України було створено бюджетну програ-
му — Державний фонд регіонального розвитку
(ДФРР), було ухвалено всі необхідні нормативні
урядові акти.

Логіка нової політики будувалась на таких
засадах:

nДержавна стратегія регіонального розвитку
(ДСРР) на період до 2020 року визначила
стратегічні та оперативні цілі; план заходів
визначив етапи, заходи, програми (2019-20).

n Регіональні стратегії розвитку (РСР), які готу-
вались в регіонах за кращими європейськи-
ми підходами, визначили конкурентні пере-
ваги, місію, стратегічні, оперативні цілі для
кожного регіону, а плани реалізації РСР —
перелік технічних завдань, орієнтовану вар-
тість проектів, територію реалізації.

Фінансування регіонального розвитку здійсню-

ється через фінансування проектів регіонального
розвитку, які відбираються на конкурсній основі, і
забезпечується коштами ДФРР, бюджетної під-
тримки ЄС, регіональних та місцевих бюджетів.

Що дає таке регулювання для регіонального
розвитку? Це — системне планування, базоване
на конкурентних перевагах регіону, мінімізація
ручного впливу на розподіл ресурсів між регіо-
нами, передбачуваність фінансових ресурсів,
самостійність планування, мінімізація політично-
го впливу на відбір проектів та їх фінансування.

Державний бюджет України 
на 2019 рік та його можливі впливи

на регіональний розвиток

Загалом Державний бюджет України на 2019
передбачає виділення для регіонів значні суми
коштів.

Оскільки нашим завданням, передусім, є розіб-
ратись, скільки коштів реально можуть бути вико-
ристані в регіонах, і якими способами, ми оцінимо
новели, які приніс нам бюджет 2019 року.

Це особливо цікаво виглядає на тлі кількох
ключових подій, що відбулись у другій половині
2018 року, і які озвучили, по суті, новий, ключо-
вий пріоритет держави на найближчий період —
регіональний розвиток.

Передусім це:
nрозширена урядова нарада 5 квітня 2018

року у Вінниці «Децентралізація та регіо-
нальний розвиток» за участі Прем’єр-мініс-
тра та Президента України;

n послання Президента України до Верховної
ради України про внутрішнє та зовнішнє ста-
новище України у 2018 році від 20 вересня
2018 року, аналітична доповідь1 до якого
має цілий блок, присвячений децентралізації
та підвищенню ролі громад.

Про новели державного бюджету України 2019 року
та регіональний розвиток. Ризики та реагування

1 http://www.niss.gov.ua/articles/3143/
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З огляду на дані на Малюнку 1, можна при-
пустити, що регіональний розвиток має достатнє
фінансування, яке підтримує логіку стратегічного
планування та фінансування регіонального роз-
витку.

Проте насправді ситуація кардинально відріз-
няється.

У Законі «Про державний бюджет України на
2019 рік» зроблено низку кроків, які по суті ніве-
люють прогресивні здобутки попередніх років
щодо створення стабільної та прогнозованої сис-
теми фінансування регіонального розвитку. Зміни
статті 24-1 Бюджетного кодексу України також
йдуть у розріз із запланованими Урядом змінами.

Фінансування регіонального
розвитку 2019, відмінність від 

планованого

Розмір ДФРР і в 2019 році буде менше 1% дохо-
дів ДБУ, як це передбачено Бюджетним кодексом
України;

У складі ДФРР передбачено 500 млн. грн. на
фінансування проектів Всеукраїнського громадсько-
го бюджету (ВГБ) (стаття 27 закону про ДБУ 2019);

50% коштів ДФРР мають розподілятись Урядом
на визначені ним пріоритети (стаття 28 закону про
ДБУ2019);

Квотування ДФРР, яке було введено в 2018
році тепер включає 10% на енергоефективність,
спортмайданчики, 10% на проекти ВГБ;

По суті, відтепер лише третина коштів ДФРР
може використовуватись відповідно до плану-
вання, здійсненого при розробці регіональної
стратегії розвитку?

Малюнок 1. Кошти, доступні для регіонів у 2019 році

Малюнок 2. Можливі напрями
використання коштів ДФРР
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Міркування:
На нашу думку, Уряд має мати інструмент для

фінансування пріоритетних програм чи проектів
загальнонаціонального характеру. Таким урядо-
вим актом, де є визначені пріоритети сьогодні є
Державна стратегія регіонального розвитку на
період до 2020 року (ДСРР-2020). На жаль, в
структурі Державного бюджету України не перед-
бачено окремих коштів на реалізацію державних
пріоритетів у ДСРР-2020, а плани щодо внесення
змін до статті 24-1 БКУ в частині збільшення розмі-
ру ДФРР до 1,5% видатків бюджету так і залиши-
лись невиконаними. Тепер Уряд намагається отри-
мати право визначати такі пріоритети завдяки
цитованій статті 28 Закону про Державний бюд-
жет України на 2019 рік. Проте з реалізацією цієї
статті виникає низка запитань:

nЧи означає це, що 50% коштів ДФРР (3,35
млрд. грн.) передається у винятковий ручний
розподіл Урядом поза правилами, встанов-
леними для коштів ДФРР?

n50% коштів ДФРР розраховується від визна-
ченої законом суми коштів чи це половина
від того, що залишається за вирахуванням
0,5 млрд. грн., визначених для ВГБ?

nЧи мають пріоритети, визначені Урядом для
фінансування у 2019 році, випливати із Дер-
жавної стратегії регіонального розвитку?

nЧи може норма про витрачання 50% коштів
ДФРР на визначені Урядом пріоритети озна-
чати, що в регіонах мають відбирати проек-
ти регіонального розвитку, що відповідають
регіональним стратегіям та визначеним пріо-
ритетам?

На ці питання, на жаль, немає чітких відповідей.
Ще однією новацією Закону про ДБУ 2019 є

досить дивна стаття 29. «Установити, що, як виня-
ток з положень частини третьої статті 24-1 Бюд-
жетного кодексу України, народні депутати
України можуть подавати до Міністерства регіо-
нального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України пропозиції з
переліком і описом інвестиційних програм і про-
ектів регіонального розвитку, що сформовані від-
повідно до частини другої цієї статті Кодексу та
можуть реалізовуватися за рахунок коштів дер-
жавного фонду регіонального розвитку у 2019

році». Так виглядає, що за цією статтею народні
депутати України отримують право подавати
свої переліки проектів регіонального розвитку
поза конкурсними процедурами, передбачени-
ми для усіх проектів регіонального розвитку?
Але це навряд чи можливо і навряд відповідає
ідеології закону «Про засади державної регіо-
нальної політики» та статті 24-1 Бюджетного
кодексу України.

У 2018 році народні депутати України —
члени бюджетного комітету Верховної Ради
України — уже вписали себе у тіло статті 24-1
Бюджетного кодексу України, передбачивши
свою участь у комісії з відбору проектів регіо-
нального розвитку (не менше 50% складу комі-
сії), тепер статтею 32 закону про ДБУ ті ж народ-
ні депутати-члени бюджетного комітету мають
складати понад 50% складу комісії, яка визнача-
тиме розподіл коштів субвенції на соціально-еко-
номічний розвиток окремих територій.

По суті, участь народних депутатів України у
роботі комісій, які визначають проекти для фінан-
сування за кошти Державного бюджету України
порушує принцип розподілу влад. Адже однією з
функцій парламенту є здійснення парламентсько-
го контролю рішень органів виконавчої влади. Але
по суті, особа, яка приймає рішення, що підляга-
ють контролю, не може здійснювати контроль.

Субвенція на соціально-
економічний розвиток окремих

територій

Субвенція на соціально-економічний розви-
ток окремих територій є досить значною за роз-
міром і могла суттєво вплинути на розвиток
регіонів та громад. Проте, на відміну від проектів
регіонального розвитку, які можуть отримати
фінансування з ДФРР, ця субвенція взагалі не
прив’язана до планування регіонального роз-
витку, для її розподілу не визначено жодних
мінімальних вимог щодо ефективності викорис-
тання цих коштів.

Практика використання цієї субвенції пока-
зує, що вона використовується на багато тисяч
дрібних заходів, закупівлю швидкозношуваль-
них матеріалів. На 2019 рік передбачається, що
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для отримання коштів цієї субвенції навіть не
потрібне співфінансування з місцевого бюджету.
Це ще більше сприятиме використанню коштів
на непотрібні громадам проекти, які часто є про-
сто іміджевими, а не такими, що покращують
можливості розвитку окремих територій.

Замість висновку

1. На 2019 рік (аналогічна ситуація і у 2018
році), ДФРР буде меншим ніж 1% видат-
ків Державного бюджету України (по
факту — 6,67 млрд. грн.);

2. Оскільки у складі ДФРР визначається Все-
український громадський бюджет, кошти
на реалізацію планів заходів регіональних
стратегій будуть менше розрахункових;

3. Уряд отримав право витрачати 50% кош-
тів ДФРР на визначені ним пріоритети, що
може ще зменшити кошти на реалізацію
регіональних стратегій розвитку більш
ніж удвічі.

4. Народні депутати України отримали право
подавати проекти регіонального розвитку
для їх включення у фінансування поза пра-
вилами, встановленими для різних суб’єк-
тів регіонального розвитку через регіо-
нальні комісії.

5. Субвенція на соціально-економічний роз-
виток окремих територій складає значну
суму, більшу за реальну суму коштів ДФРР,
що будуть розподілятись у регіонах на
конкурсній основі, що нівелює авторитет
ДФРР як основне джерело фінансування
регіонального розвитку.

6. У ключових комісіях з формування перелі-
ків фінансування за рахунок ДФРР та суб-
венції на соціально-економічний розвиток
окремих територій понад 50% складають
народні депутати України — члени бюд-
жетного комітету Верховної Ради України,
що є нелогічним і таким, що містить ризики

ручного розподілу коштів поза стратегія-
ми розвитку.

7. Запроваджені новації Закону про ДБУ-
2019 руйнує створену систему стратегічно-
го планування регіонального розвитку та
його фінансування і тому мають бути підго-
товлені та проведені швидкі зміни до двох
законів — Бюджетного кодексу України та
Закону України «Про державний бюджет
України на 2019 рік».

З підготовленими текстами змін можна озна-
йомитись на сайті Інституту громадянського сус-
пільства:

https://www.csi.org.ua/news/proekt-
zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-
byudzhetnogo-kodeksu-ukrayiny-shhodo-
vseukrayinskogo-gromadskogo-byudzhetu/

А. Ткачук, Н. Наталенко
24.01.19
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Вступ до теми

Впродовж останніх кількох років на місцевому
рівні в Україні досить успішно поширюється така
форма громадської участі у вирішенні місцевих
справ, як бюджет участі чи громадський бюджет.
По суті це означає, що в бюджеті територіальної
громади (а часом і в обласному бюджеті) виділя-
ється фіксована сума, яка витрачається на реалі-
зацію проектів чи виконання певних робіт.
Проекти ініціюються жителями відповідної гро-
мади та визначаються на основі голосування за
них теж мешканцями громади.

На зустрічі з Коаліцією РПР 11.09.2018 року
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман
схвально поставився до ініціативи щодо запро-
вадження «громадського бюджету» у складі
Державного бюджету України.

Й от в ухваленому законі «Про державний бюд-
жет України на 2019 рік2» з’явилась стаття: «Стат-
тя 27. Установити, що кошти державного фонду
регіонального розвитку (код 2761070) у сумі
500.000 тис. гривень спрямовуються на фінансове
забезпечення реалізації проектів — переможців
«Всеукраїнського громадського бюджету»».

Пошукова система порталу «Законодавство»
на ключові слова «всеукраїнський громадський
бюджет» не дає посилання на нормативний акт,
де визначено цей термін, який з’явився у законі
«Про Державний бюджет України на 2019 рік».

В Інтернеті можна знайти різні публікації
популярного змісту про «громадський бюджет»,
але в них це поняття розкривається дещо по-різ-
ному. Те ж ми зустрічаємо при вивченні інозем-
ного досвіду. Є досить різні моделі для «громад-
ського бюджету»3.

Отже, станом на час написання цієї записки, в

Державному бюджеті України виділено на невиз-
начений у законодавстві «Всеукраїнський гро-
мадський бюджет» 500 мільйонів гривень, які є
складовою частиною Державного фонду регіо-
нального розвитку. Відтак постає питання, яким
чином мають бути використані ці кошти.

Державний фонд регіонального
розвитку (ДФРР) та Всеукраїнський

громадський бюджет (ВГБ) —
поєднання непоєднуваного?

ДФРР створено, як інструмент державного
фінансування проектів регіонального розвитку в
українських регіонах. Правове регулювання
ДФРР визначається у базовому законі — «Про
засади державної регіональної політики»4, де є
спеціальна стаття 22 Державний фонд регіо-
нального розвитку та в статті 24-1 Бюджетного
кодексу України. Ці правові норми двох законів
застосовуються не по одинці, а разом.

У статті 22 Закону «Про засади державної
регіональної політики» встановлено базові при-
нципи фінансування за рахунок фонду, які не
можливо не враховувати і для фінансування ВГБ:

«2. Фінансування регіонального розвитку ґрун-
тується на таких принципах:

1) відповідності Державній стратегії регіо-
нального розвитку України, відповідній регіо-
нальній стратегії розвитку та планам заходів з їх
реалізації;

2) конкурсного відбору програм (проектів)
регіонального розвитку;

3) ефективності використання залучених ре-
сурсів;

4) спроможності об’єктів та суб’єктів, на фінансу-
вання яких залучаються кошти державного фонду

Всеукраїнський громадський бюджет: 
гарна ідея у проблемній інтерпретації

2 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19
3 https://www.ukrinform.ua/rubric-world/2593190-vseukrainskij-gromadskij-budzet-abo-cim-ukrainci-

evropejciv-zdivuvali.html
4 http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19
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регіонального розвитку, самостійно забезпечувати
подальше власне фінансування, або утримуватися
за рахунок коштів місцевих бюджетів;

5) адекватної фінансової та іншої участі орга-
нів місцевого самоврядування, на території
юрисдикції чи в інтересах яких реалізуються від-
повідні заходи, програми чи проекти;

6) неупередженого розподілу коштів держав-
ного фонду регіонального розвитку з урахуван-
ням рівня соціально-економічного розвитку
адміністративно-територіальних одиниць».

У статті 24-1 Бюджетного кодексу визначено
підходи щодо розподілу коштів ДФРР між регіо-
нами та способи проведення конкурсного відбо-
ру проектів регіонального розвитку в межах
квоти кожного регіону.

Ключовими для розуміння, як використовують-
ся кошти ДФРР є такі норми статті 24-1 БКУ:

На що будуть витрачені кошти? «2. Кошти
державного фонду регіонального розвитку спря-
мовуються на виконання інвестиційних програм і
проектів регіонального розвитку (у тому числі про-
ектів співробітництва та добровільного об’єднання
територіальних громад), що мають на меті розви-
ток регіонів, створення інфраструктури індустрі-
альних та інноваційних парків, спортивної інфрас-
труктури і відповідають пріоритетам, визначеним у
Державній стратегії регіонального розвитку та від-
повідних стратегіях розвитку регіонів».

Як кошти розподіляються між регіонами?
«80 відсотків коштів — відповідно до чисельності
населення, яке проживає у відповідному регіоні;

20 відсотків коштів — з урахуванням рівня
соціально-економічного розвитку регіонів відпо-
відно до показника валового регіонального про-
дукту в розрахунку на одну особу (для регіонів,
у яких цей показник менше 75 відсотків серед-
нього показника по Україні)».

Коли мають бути відібрані проекти?
«3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольські міські дер-
жавні адміністрації до 1 травня року, що передує
плановому, подають центральному органу вико-
навчої влади, що забезпечує формування дер-
жавної регіональної політики, пропозиції з пере-
ліком і описом інвестиційних програм і проектів
регіонального розвитку…».

Чи потрібне співфінансування? «Про-
грами і проекти, що реалізуються за рахунок
коштів державного фонду регіонального розвит-
ку, підлягають співфінансуванню з місцевих бюд-
жетів на рівні 10 відсотків».

Хто приймає остаточне рішення? «5. Роз-
поділ коштів державного фонду регіонального
розвитку за адміністративно-територіальними
одиницями та інвестиційними програмами і про-
ектами регіонального розвитку затверджується
Кабінетом Міністрів України за погодженням з
Комітетом Верховної Ради України з питань бюд-
жету у тримісячний строк із дня набрання чиннос-
ті законом про Державний бюджет України».

Проміжний висновок:

Відповідно до нормативних приписів статті 22
Закону «Про засади державної регіональної полі-
тики» та статті 24-1 Бюджетного кодексу України
можна зробити таке припущення:

n500 млн. гривень ВГБ розподіляються між
регіонами, за загальною схемою 80% та 20%.
(Регіони, де ВВП на душу населення менше
75% від загальноукраїнського показника,
отримують два транші, решта — один). Відтак
Кіровоградська область отримає близько 9
млн. грн., а Донецька — понад 90 млн.!

nПроекти «Всеукраїнського громадського бюд-
жету» є проектами регіонального розвитку, які
в свою чергу мають відповідати регіональним
стратегіями/чи радше випливати з них.

nВідбір проектів у регіонах має здійснюва-
тись регіональними комісіями;

nЗагалом такі проекти на 2019 рік мали б бути
уже відібраними до 01 травня 2018 року.

nПроекти для отримання коштів з ДФРР мають
мати співфінансування з місцевих бюджетів у
розмірі 10% від вартості проекту.

nВключення проектів у перелік для фінансу-
вання здійснюється комісією при Мінрегіоні,
до складу якої входщять народні депутати
України на рівні не менше 50%.

nОстаточне рішення щодо фінансування про-
екту ухвалюється Урядом за погодженням з
бюджетним комітетом Верховної Ради Ук-
раїни.
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Чи є ці правила такими, яких чекали іні-
ціатори ВГБ, і чи є це саме Всеукраїнським
громадським бюджетом? Навряд.

ЩО РОБИТИ?

Варіант А. Комплексний
Рішення:
Вивести ВГБ зі складу ДФРР, змінивши, відпо-

відно, статтю 27 закону «Про Державний бюджет
України на 2019 рік», а саме: «Стаття 27.
Установити, що через Міністерство регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства (тут може бути і інше міністерство —
Мінмолодьспорт, наприклад), в порядку, визна-
ченому Кабінетом Міністрів України здійснюється
фінансування реалізації проектів — переможців
«Всеукраїнського громадського бюджету» у сумі
500.000 тис. гривень».

При цьому буде потрібно внести зміни і до тих
частин статті 24-1 БКУ, у які додали слова щодо
ВГБ, а також підготувати відповідну Постанову
Уряду, де визначити, що це таке «Всеукраїнський
громадський бюджет», які проекти можуть відпо-
відати такому бюджету, як їх відбирати, хто їх має
реалізовувати і за якими процедурами. Також
потрібно передати ці кошти із загального до спе-
ціального фонду державного бюджету, адже є
ризики їх не використання до кінця 2019 року. Це
технічно буде зробити нескладно, якщо буде на
це політична воля Уряду та парламенту. Проекти
таких змін уже підготовлено експертами Інституту
громадянського суспільства.

Варіант Б. Хаотичний
Рішення:
Погодитись, що проектів всеукраїнського ха-

рактеру не буде, що кошти будуть розподілені
між регіонами за формулою, і загальні процеду-
ри, виписані у згаданих вище законах змінити не
вийде. Відтак, буде потрібно внести зміни до нині
чинних порядків з підготовки та відбору проектів
регіонального розвитку, перелік яких є на плат-
формі ДФРР5, де спробувати передбачити мож-
ливість фінансування проектів ВГБ у 2019 році і

обмежити при цьому роль регіональних і націо-
нальної комісії з відбору проектів та народних
депутатів України. Теоретично це також можли-
во, хоча при цьому зростають ризики і щодо
використання коштів ДФРР взагалі, оскільки після
розроблення та ухвалення цих складних і у пра-
вовому значенні досить контраверсійних проек-
тів нормативних актів, що потребуватиме не
мало часу, потрібно буде здійснити відбір ідей
для проектів, а далі самих проектів.

Замість підсумку

Введення ВБГ у Державний фонд регіонально-
го розвитку є концептуальною помилкою, адже
ДФРР створювався саме, як інструмент фінансу-
вання проектів регіонального розвитку, реаліза-
ція яких спрямована на досягнення стратегічних
цілей, визначених відповідними регіональними
стратегіями. На виконання стратегій, розроблен-
ня яких є довготривалим інтелектуальним проце-
сом, готувались відповідні плани заходів з реалі-
зації цих стратегій. У свою чергу — плани заходів
є набором технічних завдань для проектів регіо-
нального розвитку. Щороку, відповідно до
затверджених планів, у регіонах має оголошува-
тись перелік технічних завдань для проектів, які є
важливими саме для цього планового періоду.
Таким чином має відбуватись синхронізація роз-
витку регіону в часі та просторі. Втручання в цей
процес через ініціювання інших проектів, в інших
територіях руйнує систему регіонального страте-
гічного планування.

Таким чином виглядає, що ідеологи включення
ВГБ саме у ДФРР не розібрались у природі цього
фонду, порядку відбору та фінансування проек-
тів і створили проблеми як для стратегічного пла-
нування регіонального розвитку, так і для запро-
вадження ВГБ.

Найбільш прийнятною схемою впровадження
ВГБ була б схема, подібна до українського куль-
турного фонду, але то вже інша історія.

А. Ткачук, Б. Засадний

5 http://dfrr.minregion.gov.ua/Legal-base
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Замість вступу

Децентралізація в Україні, яка проводиться
через утворення об’єднаних територіальних
громад, підтверджує загальноєвропейський
тренд — розвиток території, має відбуватись
через партнерства міських та сільських терито-
рій. Ті об’єднані територіальні громади, які
утворились навколо міських поселень, дійсно
отримали серйозний поштовх для розвитку,
особливо це твердження є справедливим для
сільських територій.

Натомість низка міст — обласних центрів, а
також міст обласного значення — виявились
оточеними новоутвореними сільськими ОТГ, і
це дає підстави для побоювання, щодо обме-
ження міського розвитку. Досвід Європи, де є
різна ситуація, у тому числі охоплення міст
незалежними сільськими комунами, показує,
що вихід тут у творенні партнерств міста та
сільських комун. Для України цей досвід може
бути дуже цінним.

RURBAN? Що це таке і навіщо?

Сільсько-міське партнерство в сучасному
розумінні, за визначенням Організації економіч-
ного співробітництва та розвитку, являє собою
систему, яка діє там, де сільські та міські території
співіснують і пов’язані між собою одним або
більшою кількістю функціональних зв’язків
(наприклад, комунікації, ланцюги створення
доданої вартості, демографічні, природні ресур-
си, тощо). Головна ідея при організації такого
співробітництва — це залучення до співпраці
функціональних територій, адміністративних
одиниць або їхніх частин, пов’язаних економіч-
ними, соціальними, екологічними, інфраструк-
турними точками взаємодії, інтересами або
участю в коопераційних, логістичних та інших
ланцюгах. Тобто, важливим є фактор поліпшен-
ня добробуту і підвищення функціональності

територій під час організації співпраці між ними,
що відповідає положенням сучасної європей-
ської політики зближення (Cohesion policy).

Розвиток співробітництва міських та сільських
територій в країнах ЄС є одним з видів міжтери-
торіального, міжмуніципального співробітництва і
активно стимулюється на локальному, регіональ-
ному, національному та транснаціональному рів-
нях, оскільки сприяє зменшенню диспропорцій
соціально-економічного розвитку територіаль-
них громад, особливо в розрізі «центр-перифе-
рія», що є одним із завдань європейської регіо-
нальної політики зближення на 2021-2027 роки
(A Cohesion Policy →A tailored approach).

Історія локального муніципального розвитку в
країнах Європи є доволі давньою, і характеризу-
ється накопиченням значного досвіду у вигляді
форм, методів, інструментів, кращих практик і
прикладів співробітництва. Конституційно визна-
ними локальні органи влади і управління стали в
більшості країн Західної Європи ще з початку
19-го сторіччя (в Швейцарії з 1803 року, в Бельгії
та Франції з 1831 року, в Данії та Норвегії з
1837 року, в Нідерландах з 1848 року, у Швеції
з 1862 року, у Фінляндії з 1865 року). В інших
європейських країнах — з другої половини 20-го
сторіччя: Італія (1948), Німеччина (1949),
Португалія (1976), Іспанія (1978). Місцеві орга-
ни влади почали активно включатись в міжмуні-
ципальне співробітництво, в тому числі в форматі
«місто-сільська територія», з метою спільного
вирішення комплексних проблем соціально-еко-
номічного розвитку своїх територій.

Концептуальні засади організації
міжмуніципального співробітництва в форматі
«місто-село»: світова практика

Міжмуніципальне співробітництво в Єв-
ропі — це стратегія, яка дозволяє досяга-
ти належного рівня розвитку територій і
забезпечити надання кращих та якісних
послуг в умовах постійного зростання
потреб, впливу викликів ринку та сус-
пільного попиту.
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У 1985 році Європейська хартія місцевого
самоврядування визначила ключові засади,
принципи і правила процесу управління му-
ніципальними утвореннями. І тепер, у ХХI
столітті, органи місцевого самоврядування
співпрацюють один з одним у зростаючому
масштабі, особливо в епоху європейської
інтеграції.

Варто зазначити, що співробітництво муніци-
палітетів розвивається, як в європейських так і в
неєвропейських розвинених країнах (наприк-
лад в Канаді, США).

У Західноєвропейських та інших розвинених
країнах одним із основних завдань регіональної
політики є забезпечення сталого розвитку тери-
торій і подолання диспропорцій, які особливо
відчуваються, якщо розглядати рівень соціально-
економічного розвитку міських та прилеглих
сільських громад.

Сутність такого співробітництва відповідає
ключовим напрямам загальної європейської
політики регіонального розвитку і визначається
актом, ухваленим Європейським Парламентом
у 2010 році — RURBAN (Партнерство для стало-
го розвитку міст та сільських районів).

Сутність ідеї рурбанізації полягає в організації
співробітництва між міськими та сільськими тери-
торіями на засадах взаємовигідної кооперації,
розподілу повноважень, використання наявних
переваг з метою наближення сільських територій
до джерел концентрації інновацій, соціального та
фінансового капіталу, інвестицій, до об’єктів соці-
альної, транспортної інфраструктури, притаман-
них міським поселенням, разом із більш активним
залученням ресурсів, якими багаті сільські терито-
рії 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 (Малюнок 3), або у вигляді
комплексних підходів до організації співробіт-
ництва міських і сільських територій.

RURBAN — це розвиток співробітництва
міських та сільських територій, що має
сформувати фундамент для подальшо-
го соціально-економічного просторо-
вого розвитку зі значно меншими дис-
пропорціями.

Малюнок 3. Офісний комплекс «Business Garden Латвія» та житловий будинок
«Марупе Urban Village» в Марупському краї поблизу міста Рига, Латвія (ліворуч)

та Adora Urban Village в Ілфові, поблизу Бухаресту, Румунія (праворуч)
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Другий варіант є найбільш цікавим для України.
Багатий європейський досвід організації міжмуні-
ципального, рурбаністичного розвитку може вия-
витись дуже корисним.

Саме в країнах ЄС, мабуть, завдяки наявному
досвіду проведення активного міжмуніципального
співробітництва, найбільш вдало побудовано
інституціональний каркас для ефективного засто-
сування 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 поселень в сіль-
ській місцевості, скільки приклади вдалого викорис-
тання інструментів міжмуніципального співробітниц-
тва, в результаті чого вдалось побудувати урбані-
зовані поселення в селах, створити рурбаністичні
інноваційні кластери з різною секторальною спрямо-
ваністю (високі технології, ІТ, робототехніка, аграрне
виробництво, органічне землеробство тощо).

Основними формами організації спів-
робітництва територіальних громад, які
застосовуються в країнах ЄС і вже є інституціо-
налізованими в Україні, є об’єднання (укруп-
нення) громад і організація міжмуніци-

пального співробітництва на договірних
засадах.

В обох підходах є свої переваги і недоліки. У
кожній окремій країні ЄС ефективність кожного з
двох типів інструментів організації співробітництва
є дещо різною — в Швеції, Данії, Фінляндії, Нідер-
ландах, Сполученому Королівстві Великої Британії,
Польщі, Німеччині об’єднання принесло позитивні
результати, хоча і просте міжмуніципальне співро-
бітництво в цих країнах було також ефективним.
Дуже багатий досвід організації співробітництва
дрібних громад-комун наявний у Франції.

В Іспанії такі міста як Барселона, Мадрид та Ла-
Корун’я є одними з найбільш цитованих випадків
успішного менеджменту в Європі, де організовано
міжмуніципальне співробітництво. Актуальними і
цікавими з точки зору можливостей щодо імпле-
ментації на території України є кращі практики
територіального розвитку громад, які характери-
зуються не лише будівництвом поселень урбаніс-
тичного типу, але і певними функціональними
можливостями, зокрема, приклади створення міні
ферми органічного землеробства у Великому
Парижі (малюнок 4), практики розвитку функціо-
нальних територій в громадах Польщі.

Малюнок 4. Ферми органічного землеробства поблизу Парижу
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Реалізація політики зближення і інтегрованого
інвестування здійснюється в Польщі разом із
застосуванням інструментів міжмуніципального
співробітництва у вигляді укладених угод між
громадами або шляхом утворення об’єднань.

У будь-якому випадку для реалізації сучасної
європейської політики зближення і розвитку
сільсько-міської співпраці необхідними є спільні
точки взаємодії, спільні ланцюги вартості і цін-
ностей, які дозволятимуть розглядати території,
що взаємодіють як цілісну систему — функціо-
нальну територіальну одиницю.

ВИСНОВКИ

1. Міжмуніципальне співробітництво
в Європі — це механізм забезпе-
чення сталого розвитку території та
подолання диспропорцій соціаль-
но-економічного розвитку міських
та прилеглих сільських громад.

2. Співробітництво «місто-село» здійс-
нюється на засадах взаємовигідної
кооперації, розподілу повноважень,
використання наявних переваг.

3. Іноземний досвід показує, що вдале
використання інструментів міжмуні-
ципального співробітництва «міс то-
село» сприяло побудові урбанізова-
них поселень в селах, створення ур-
баністичних інноваційних кластерів
з різною секторальною спрямова-
ністю.

ЕПІЛОГ

В Україні досі можна почути заклики «збере-
жемо село». Заклики загалом правильні, але
інструментарію для такого збереження поки ще
не придумав ніхто. Європейський досвід свід-

чить, що 80% сільського населення проживає у
зоні впливу міст, і саме це є гарантією збережен-
ня села — поширення позитивного впливу міст
на сільські території. На жаль, периферійні села
майже втратили здатність до самовідтворення
Відсутність там умов для зайнятості населення і
складні умови життя ведуть до їх швидкого зне-
люднення. Зупинити цей процес у більшості
випадків уже неможливо, хоча розвиток техно-
логій та зміна пріоритетів у економічному роз-
витку може і тут бути корисним.

В Україні діє Закон «Про співробітництво
територіальних громад», який дає можливість
започатковувати співробітництво між містами
та сільськими громадами, проте така практи-
ка поки що не є поширеною. Хоч за цим вели-
ке майбутнє.

О. Лайко, А. Ткачук

Підготовлено на основі базового дослід-
ження «Огляд ситуації щодо впроваджен-
ня партнерств міських та сільських терито-
ріальних громад в умовах децентралізації
та змін у державній регіональній політиці
в Україні», розробленому групою експер-
тів Інституту громадянського суспільства
на виконання проекту «Партнерство місь-
ких та сільських територіальних громад як
ефективний інструмент місцевого еконо-
мічного розвитку» за підтримки Програми
«U-LEAD з Європою».
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