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ВСТУПНЕ СЛОВО
Формування дієздатної і ефективної публічної влади в Україні обумовлює
перерозподіл завдань, повноважень та ресурсів на центральному, регіональному та
місцевому рівнях. Йдеться, насамперед, про передачу більш широкого кола завдань,
повноважень та ресурсів (фінансових і матеріальних) від держави до органів місцевого
самоврядування відповідно до принципів Європейської Хартії місцевого самоврядування.
Нові зовнішні та внутрішні виклики, які постають перед Українською державою,
вимагають, зокрема, вироблення модерної державної регіональної політики.
Необхідно зазначити, що протягом досить тривалого часу державна регіональна
політика розглядалась в Україні досить вузько, лише в контексті питань регіонального
економічного розвитку. Разом з тим збільшення диференціації розвитку регіонів (у різних
розрізах – соціальному, економічному, культурному та ін.) гальмує розвиток Української
держави та створює загрозу національній безпеці. Ось чому ми розглядаємо питання
реалізації державної регіональної політики у широкому розумінні цього поняття, а не
зводимо його лише до питань регіонального економічного розвитку.
Мова йде про нові алгоритми розвитку державного будівництва. Сьогодні ми
одними з перших починаємо говорити про те, що Україні потрібна нова, сучасна ідеологія
державного будівництва. Необхідно розробити модель, яка, з одного боку, має ґрунтуватися
на власне українських національних традиціях розвитку місцевого самоврядування, що
беруть початок з давньоукраїнської історії, а з іншого – враховувати новітні здобутки в
царині місцевого самоврядування і регіонального розвитку та рекомендації Ради Європи.
Саме такий підхід відповідає інтересам України в реалізації політики європейської
інтеграції.
У зв’язку з цим слід зазначити, що під час вступу до Ради Європи, 9 листопада
1995 року, Україна, з метою дотримання статті 3 Статуту Ради Європи, взяла на себе
низку зобов’язань, внесених до Висновку Парламентської Асамблеї Ради Європи № 190
(1995), зокрема щодо розвитку місцевої та регіональної демократії.
Відповідно до мандату, наданого Комітетом Міністрів Ради Європи, Конгрес
місцевих та регіональних влад здійснює моніторинг щодо імплементації Європейської
Хартії місцевого самоврядування та стану місцевої і регіональної демократії в державахчленах Ради Європи. Так, у листопаді 2001 року Конгрес Ради Європи ухвалив Резолюцію
102 (2001) та Рекомендацію та 123 (2001) щодо стану місцевої та регіональної демократії
в Україні, в якій зазначається слабкість самоврядування на обласному та районному
рівнях.
Необхідно зауважити, що однією з умов для отримання Україною доступу до
структурних фондів ЄС у галузі регіонального розвитку є не тільки наявність регіонів, що
відповідають рекомендаціям ЄС щодо NUTS, а й вироблення чіткої державної стратегії
регіонального розвитку.
Тому діючи за дорученням Кабінету Міністрів України, Міністерством регіонального
розвитку та будівництва України було підготовлено пакет законопроектів у галузі
місцевого і регіонального розвитку.
Дана збірка не тільки узагальнює майже річний досвід роботи Мінрегіонбуду
у виробленні нової державної регіональної політики, але й презентує досвід інших
європейських держав, рекомендації Європейських інституцій у впровадженні політики
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регіонального розвитку. До збірки також включено методичні матеріали до навчального
курсу “Правові засади реалізації державної регіональної політики в Україні», який
викладається сьогодні в Академії муніципального управління.
Особливу подяку за сприяння Мінрегіонбуду у розробці нормативно-правових
актів, організації публічних заходів з питань регіонального і місцевого розвитку хотілося
б висловити п. Мануелю ЕТЕРУ, Директору Швейцарського Бюро міжнародного
співробітництва в Україні, п. Олені ЛИТВИНЕНКО, координатору програм
Швейцарського Бюро міжнародного співробітництва в Україні, п. Наталії ЩЕРБАК,
Виконавчому Директору Центру досліджень питань регіонального і місцевого розвитку
та сприяння адміністративній реформі, п. Ірмі ПІДТЕПІ, координатору проекту “Технічна
підтримка реформ державного сектору в Україні», п. Байбі ПЕТЕРСОНЕ, керівнику
проекту “Технічна підтримка реформ державного сектору в Україні», п. Хольгеру
ПІНДТУ, експерту проекту “Технічна підтримка реформ державного сектору в Україні»,
п. Роберто ФАСІНО, керівнику відділу програм демократичної стабільності Директорату
з питань демократичних інституцій Секретаріату Ради Європи, п. Аліні ТАТАРЕНКО,
адміністратору Секретаріату Ради Європи, експертам Ради Європи п. Жерару МАРКУ та
п. Полу ХІЛДРІТУ, п. Антону ВІРТУ, керівнику Київського Бюро Німецького Товариства
з Технічної Співпраці (ГТЦ), п. Дітеру ШИМАНКЕ, керівнику проекту “Підтримка
адміністративної реформи в Україні», п. Тарасу Журавлю, координатору проекту
“Підтримка адміністративної реформи в Україні», п. Генадію КОСЯКУ, заступнику
керівника Українсько-Європейського дорадчого центру з питань законодавства, п.
Йоланті ТАЧИНСЬКІЙ, керівнику Українсько-Європейського дорадчого центру з
питань законодавства, п. Олаву БЕРСТАДУ, послу Королівства Норвегії в Україні, п.
Оке ПЕТЕРСОНУ, Представнику Генерального Секретаря Ради Європи з координації
програм співробітництва в Україні, іншим представникам міжнародних установ та
організацій, працівникам центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, українським та зарубіжним експертам.
Одночасно необхідно відзначити ефективну роботу працівників Мінрегіонбуду,
залучених до підготовки нормативно-правових актів з питань реалізації нової державної
регіональної політики, зокрема О.М. ІЩЕНКА, Першого заступника Міністра
регіонального розвитку та будівництва України, А.Ф. ТКАЧУКА, Заступника Міністра
регіонального розвитку та будівництва України, В.В. ТОЛКОВАНОВА, Директора
Департаменту міжнародного співробітництва, інвестиційного розвитку та з питань
європейської інтеграції, Є.О.ФИШКА, Директора Департаменту регіональної
політики, Ю.І. ГАНУЩАКА, Директора Департаменту місцевого самоврядування та
адміністративно-територіального реформування, та ін.
Василь КУЙБІДА,
Міністр регіонального розвитку та будівництва України
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НОВА ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА:
ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
Василь КУЙБІДА,
доктор наук з питань державного управління, професор
Наразі в Україні відбувається процес становлення нової державної регіональної політики. Її метою є створення умов для поліпшення якості життя людини незалежно від
місця проживання, через забезпечення територіально цілісного та збалансованого розвитку України, інтеграції регіонів в єдиний політичний, правовий, інформаційний та культурний простір, максимально повного використання їх потенціалу з урахуванням природних, економічних, історичних, культурних, соціальних та інших особливостей, підвищення конкурентоспроможності регіонів.
Якщо подивитися на реальну ситуацію у сфері регіонального розвитку, зважаючи на
реальний стан справ, то слід відзначити, що:
1. По-перше, протягом багатьох років ніхто серйозно не оцінював зростання диспропорцій між регіонами як загрозу безпеці держави. Вважалося, що головне – аби загальна тенденція макроекономічних показників була позитивною.
Навіть після запровадження поняття депресивності регіону, не було запропоновано адекватних інструментів, які б дали змогу поступово її позбавитися. Нарощування дотування таких регіонів породило нову проблему – небажання працювати над їх економічним розвитком. Навіщо розвивати промисловість у себе,
якщо тобі дадуть дотацію? Причому така дотація надходитиме день у день, незалежно від діяльності місцевої влади.
2. По-друге, брак інституційної пам’яті в центральних органах виконавчої влади
та в облдержадміністраціях, зміна урядів та голів ОДА майже щороку не дає нікому з них змоги реалізовувати стратегічні програми та проекти. Адже в цій ситуації кожен прагне продемонструвати свою управлінську здатність на короткій дистанції, а це передусім популістські кроки, які дають видимий позитивний
ефект лише в короткотерміновій перспективі.
3. По-третє, в Україні протягом практично 17 років незалежності не було центрального органу виконавчої влади, пріоритетом діяльності якого були б регіональна політика та регіональний розвиток. У структурі Міністерства економіки
був та й досі є департамент регіонального розвитку, але його функції досить обмежені. Саме ж Міністерство економіки є дуже великою структурою, яка опікується безліччю різних проблем — від макроекономіки до транскордонного співробітництва.
Як відомо, одним з основних завдань державної влади у внутрішній політиці є досягнення і підтримка політичної, економічної та гуманітарної єдності як держави, так і суспільства. Аналіз соціальних, економічних та політичних процесів, що протікають у регіонах України, дозволяє зробити наступні висновки:
• консолідація українського народу якщо і відбувається, то надто повільно і, відповідно, надто повільно зміцнюється українська держава;
• наростають соціально-економічні диспропорції між регіонами. В регіонах виникають замкнені політико-економічні системи, що розвиваються з яскраво вира7

женим власним інтересом. В зонах їх впливу знаходяться як місцеві органи виконавчої влади, так і органи місцевого самоврядування. Поєднання цих факторів може стати основою і для загострення міжрегіональних суперечностей, і для
нівелювання впливу Уряду на процеси, що протікають в регіонах;
• український інформаційний та культурно-освітній простори не є цілісними, тобто мають лакуни, в яких відтворюються не громадяни з українською свідомістю,
а в кращому випадку меншовартісні малороси чи в гіршому випадку ті, хто себе
ідентифікує з іншою державою.
Причинами частини цих негативних явищ (наростаюча диференціація у розрізі регіонів України демографічної ситуації, стану здоров’я, освіченості населення, ринку праці,
рівня життя, розвитку економіки), на нашу думку, є:
• об’єктивно існуюча, успадкована розбіжність соціально-економічного розвитку
та спеціалізації регіонів;
• різної якості регіональне управління та різного ступеня адаптація населення і
економіки регіонів до ринкових умов;
• централізація управління державою, а після зміни мажоритарної виборчої системи на пропорційну криза регіонального і муніципального врядування;
• фактична відсутність державної регіональної політики, спрямованої на консолідацію українського народу, забезпечення єдності держави, вирівнювання соціального та економічного розвитку регіонів України;
• відсутність цілісної дієвої системи реалізації державної регіональної політики;
• відсутність ефективних механізмів та інструментів реалізації державної регіональної політики;
• неповнота правового поля у сфері регулювання регіонального розвитку. Хоч зазначимо, що у 2005-2007 роках робота з нормативного забезпечення регіональної політики суттєво активізувалася. У 2005 році було прийнято Закон України
“Про стимулювання розвитку регіонів», у 2006 році – Постанову Кабінету Міністрів України “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку
на період до 2015 року».
На сьогодні державою реалізовується понад 300 цільових програм. Проте вони не
взаємоузгоджені і фінансується менше третини з них.
У 2000 році було ухвалено Закон України “Про державні соціальні стандарти та
державні соціальні гарантії”, який заклав правові засади формування та застосування соціальних стандартів. У 2002 році Урядом України було розроблено Державний класифікатор соціальних стандартів і нормативів, однак досі не існує жодного прикладу їх офіційного затвердження. Відповідно, отримання публічних послуг і їх якість залежить від місця
проживання людини, що не справедливо.
Першим нормативним актом у якому формулювалася мета державної регіональної політики була “Концепція державної регіональної політики», затверджена Указом Президента України у 2001 році. У Концепції передбачалося два етапи її реалізації:
2001 – 2003 роки і період після 2003 року. У цьому документі також виписувалися конкретні завдання, які мали бути реалізовані в цих часових рамках. Частина з них не виконана і досі, а саме:
1) не розмежовано функції і повноваження центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
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2) не створено національних і регіональних інформаційних систем та баз даних земельних ресурсів (ділянок), нерухомого майна, прав власності (корпоративних прав);
3) не введено оподаткування майна (капіталу);
4) не визначено правового режиму комунальної власності;
5) не розмежовано об’єкти спільної власності територіальних громад, що перебувають в управлінні районних та обласних рад;
6) не проведено укрупнення сільських громад і не внесено відповідних змін до
адміністративно-територіального устрою.
Що ж до правової бази, яка регламентує міжбюджетні відносини в Україні, то вона
впродовж років реформ зазнала значної трансформації, однак досі не сформовано зацікавленості органів місцевого самоврядування у збиранні тих доходів, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів. Цей важливий механізм бюджетного регулювання регіонального і місцевого розвитку держава фактично не використовує у регіональній політиці. На сьогодні відсутня достатня ресурсна база або вона нераціонально
використовується (у тому числі через розпорошення ресурсів) для реалізації прийнятих
програм та стратегій. Найістотнішими проблемами фінансового забезпечення регіонів є:
а) невиправдано велика залежність місцевих бюджетів від загальнодержавних
трансфертів.
б) значна диференціація доходів і видатків місцевих бюджетів (разом із трансфертами) у розрахунку на одного мешканця. Причому диспропорція у видатках більша від диспропорції у доходах;
в) невідповідність фінансового забезпечення обсягу переданим державою на регіональний та місцевий рівні соціальних функцій.
Посилення замкнутості регіональних господарських комплексів та збільшення ролі
зовнішньоекономічних зв’язків призвели до дезінтеграції регіонів, ослаблення міжрегіональних економічних зв’язків, а нерівномірність регіонального розвитку і висока диференціація умов і рівня життя населення у регіонах України сприяють зростанню соціальної напруги та уповільнюють динаміку суспільних трансформацій.
Диференціацію регіонів, що проявилася у різних формах, можна класифікувати за
різними групами критеріїв, а відтак порівнюючи, аналізувати, прогнозуючи, формувати
регіональну політику та виробляти заходи, форми і методи впливу для появи бажаних тенденцій.
Під державною регіональною політикою ми розуміємо складову політики держави,
спрямовану на організацію її території в економічному, соціальному, гуманітарному, екологічному, політичному аспектах відповідно до державної стратегії розвитку.
В “діяльнісних” термінах це здійснення управління економічним, соціальним, гуманітарним, екологічним, політичним розвитком держави у регіональному розрізі відповідно до державної стратегії розвитку.
Отож державна (національна) регіональна політика включає складові, які одночасно є напрямами регіональної політики, а саме:
• соціальна (соціальний захист, житлова, демографічна, урбаністична, рекреаційна, політика зайнятості);
• економічна (промислова, аграрна);
• екологічна;
• гуманітарна (національно-етнічна, культурна, освітня, міжконфесійна);
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• науково-технічна;
• інформаційна;
• зовнішньоекономіча;
• управлінська.
Для кожної з цих складових держава повинна встановлювати цілі, пріоритети у регіональному розрізі та визначати обсяг централізованих ресурсів і завдання місцевим державним адміністраціям.
Таким чином, кожна складова регіональної політики має свою мету і свої засоби
реалізації. Відповідно, можна говорити про економічні, соціальні, гуманітарні, політичні цілі регіональної політики.
Зазначимо, що будь-який регіон як складна соціально-економічна система, має
власну множину цілей розвитку. Тому перед демократичною державою стоїть завдання
узгодження національних цілей з цілями регіональними.
Зазначимо, що перебуваючи у складі такого державного утворення як СРСР, Україна не мала власної регіональної політики, не розробляла її. На території України реалізовувалася політика, вироблена у метрополії.
У 1991 році в Україні заговорили про реструктуризацію економіки регіонів з метою створення з уламку радянської економіки цілісної економіки самостійної держави.
Виробляючи її ринкову модель, ми користуємося методологічними підходами, відомими в
СРСР і Європі. За відсутності стратегії державного розвитку як основоположного документа важко виробити цілісну регіональну політику, реалізація якої дала б очікуваний результат. Хоч зазначимо, її почали свідомо формувати лише після того, як економіку вразила стагнація, з’явилися кризові регіони.
В цих умовах одночасно напрацьовувалися три парадигми державної регіональної
політики: реструктуризація економіки регіонів, стимулювання точок зростання і допомога депресивним регіонам.
До теперішнього часу надання державної підтримки соціально-економічного розвитку регіонів здійснюється за такими основними напрямами:
– розробка та реалізація програм державної підтримки соціально-економічного
розвитку окремих регіонів та територій;
– реалізація галузевих програм, якими передбачається виділення коштів на підтримку визначених територій та соціальний захист їх населення;
– регулювання міжбюджетних відносин.
Проте, незважаючи на затвердження Кабінетом Міністрів України низки державних програм стимулювання регіонального розвитку, діючий механізм надання державної підтримки адміністративно-територіальним одиницям залишається малоефективним. Більшість затверджених програм розвитку територій не виконані у повному обсязі у
зв’язку з недофінансуванням з державного та місцевих бюджетів. Окрім того неефективно використовуються державні ресурси у регіонах через неналежну координацію їх діяльності галузевими міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади як
головними розпорядниками коштів державного бюджету.
Сьогоднішні глобальні виклики і тенденції купно з означеними проблемами регіонального розвитку України зумовлюють необхідність вироблення нової державної регіональної політики, покликаної подолати існуючі загрози і створити нові можливості розвитку регіонів.
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Відповідно, формується нова парадигма – регіональний саморозвиток, який полягає у створенні умов для реалізації інтересів регіонів під відповідальність місцевої влади.
Отже, має бути проведена децентралізація і деконцентрація публічної влади. Під нові повноваження має бути сформована відповідна ресурсна база, посилена політико-юридична
відповідальність органів публічної влади. Це, зокрема, означає і зміну обсягів фінансування з різних джерел, оскільки не тільки бюджет має бути джерелом фінансування регіональних соціальних програм. Останнє, до речі, стимулюватиме місцеву владу до пошуку
додаткових джерел фінансування та більш ефективного використання виділених коштів.
Але передавати повноваження і відповідальність за регіональний розвиток на органи місцевого самоврядування не можна допоки:
• не буде створена дієва і ефективна система місцевого самоврядування і, у першу чергу, спроможна територіальна громада;
• не буде ефективних механізмів контролю з боку виконавчої влади і територіальних громад за рішеннями і діями органів місцевого самоврядування;
• не буде запроваджено комплексний моніторинг розвитку регіонів у
адміністративно-територіальному розрізі.
Дієздатна територіальна громада повинна утримувати і розвивати необхідну інфраструктуру. Нею повинні надаватися базові адміністративні і громадські послуги (водопостачання, водовідведення, енергозабезпечення, дошкільна та середня освіта, соціальний
захист, утримання доріг, санітарне, медичне, культурне обслуговування тощо).
До завершення формування дієздатних громад ліквідовувати райдержадміністрації
не можна, оскільки не буде кому виконувати їх функції.
Перш за все, нова державна регіональна політика має бути спрямована на вирівнювання якості життя населення різних регіонів, а це означає, що у всіх регіонах України для людини повинні бути створені рівні умови доступу до якісних освітніх, медичних,
культурно-побутових та інших послуг, що надаються відповідно до державних стандартів
та нормативів).
За цих умов необхідним є формування і реалізація виваженої державної регіональної політики, виходячи з базових довгострокових цілей (соціально-економічне зростання регіонів, подолання основних міжрегіональних диспропорцій, досягнення прийнятних
норм і стандартів рівня та умов життя людей незалежно від регіону проживання), підтримка цієї політики, систематичне спостереження за станом реалізації політики, проведення моніторингу та оцінювання політики. В основу оцінки ефективності діяльності регіональної влади мають бути закладені показники людського розвитку регіону.
Стратегічними пріоритетами державної регіональної політики України на сучасному етапі є:
- підвищення якості життя людини;
- духовно-ментальна, суспільно-політична, соціально-економічна консолідація регіонів і досягнення на цій основі цілісності і гомогенності гуманітарного, інформаційного
та економічного простору;
- підвищення конкурентоспроможності регіонів;
Регіональна політика повинна у першу чергу мінімізовувати загрози національній
безпеці і реалізовувати національні інтереси, сформульовані у ст. 7 Закону України “Про
основи національної безпеки України».
Вироблення і формування цілей, пріоритетів і завдань кожної складової державної
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регіональної політики повинно враховувати стратегічні цілі, пріоритети та завдання політики національної безпеки, передбачені ст. 3 Указу Президента України “Про стратегію національної безпеки України», а сама реалізація цих складових повинна враховувати відповідні основні напрями державної політики з питань національної безпеки, передбачені ст. 6 Закону України “Про основи національної безпеки України», та підпадати під
механізми державного і громадського контролю згідно з чинним законодавством.
При цьому, очевидно, потрібно подбати про створення механізмів саморозвитку регіонів і зміцнення їх фінансово-ресурсної бази, що передбачає:
• можливість не тільки виходити на міжнародні ринки фінансових та кредитних
ресурсів, а й забезпечити введення регіональних податків та зборів і передачу
частини загальнодержавних податків на регіональний рівень;
• формування інноваційної структури та регіональних інноваційних систем;
• забезпечення економічної мотивації інноваційної діяльності підприємств;
• розробку і здійснення системних структурних реформ економіки регіонів, спрямованих на забезпечення сталого розвитку регіонів на інноваційній основі.
Збалансований розвиток території неможливий без удосконалення територіальної
організації влади та територіального планування, що включає Генеральну схему планування території держави, схеми планування територій областей, районів, генеральні плани міст, сел та селищ.
У зв’язку з цим важливо удосконалити діючий Закон України “Про Генеральну схему планування території України” (2002 р), який визначає довгострокові параметри територіального розвитку держави, передбачає раціональне використання її земель, створення та підтримання повноцінного життєвого середовища, охорони довкілля, пам’яток історії та культури, визначення державних пріоритетів розвитку систем розселення, соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури. Разом з тим Генеральна схема є і базисом
для розробки інших видів регіональних містобудівних проектів: схем планування території
окремих областей та адміністративних районів, транскордонних містобудівних проектів,
обґрунтування проходження трас міжнародних транспортних коридорів тощо. Саме тому
моніторинг та коригування Генеральної схеми знаходяться у нерозривному зв’язку із процесом актуалізації всієї регіональної містобудівної документації.
Тому необхідно звернути увагу на зміни тенденцій розвитку окремих показників, закладених у Генеральну схему. Зокрема, йдеться про динаміку розвитку чисельності населення, рівня урбанізації, структури використання земель і територій, будівництва житлового фонду, зростання соціальної та транспортної інфраструктури.
Щодо загальних змін у чисельності населення України, то, на жаль, вони підтверджують прогнози Генеральної схеми – за останні 8 років населення скоротилось на 3 млн.
осіб і цей процес триває. Україна, на нашу думку, вже досягла піку урбанізації (68%), і за
період реалізації Генеральної схеми він залишається практично незмінним.
Разом з тим відбуваються процеси, які не було передбачено Генеральною схемою,
зокрема суттєве зростання площі земель населених пунктів, насамперед сільських.
Протягом 2000-2008 років площа сіл збільшилась майже на 250 тис. га, у той час
як площа міст – лише на 67 тис. га. Таке неочікуване у порівнянні із Генеральною схемою
збільшення площі населених пунктів за умови паралельного демографічного спаду змушують нас не тільки повернутися до прогнозів, закладених у цей документ, але й дослідити причини виникнення такого явища, насамперед у Київській, Одеській областях, Авто12

номній Республіці Крим.
Іншим напрямком коригування рішень Генеральної схеми є структура системи розселення України. Як відомо, у Генеральній схемі передбачалася багаторівнева структура системи розселення, верхній щабель якої займають 8 регіональних систем: Київська,
Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Вінницька, Одеська, Кримська та Львівська.
В процесі дослідження умов розвитку кожної із регіональних систем розселення
встановлено об’єктивну необхідність виділення із складу Львівської системи Волинської
та Рівненської областей і утворення дев’ятої (Волинської) регіональної системи. Таке рішення підкріплюється не тільки спільністю історичних, демографічних, планувальних та
інших умов розвитку двох вищезгаданих областей, але й наближення структури регіональних систем розселення до структури економічних районів, яка пропонується переважною більшістю фахівців.
Ще однією важливою проблемою є удосконалення схеми транспорту. Насамперед,
це стосується проходження транспортних коридорів поблизу найбільших міст України:
Києва, Львова, Харкова, Одеси, Дніпропетровська та Донецька, які у 2012 році стануть
аренами проведення Чемпіонату Європи з футболу.
Останнім часом намітилася тенденція суттєвої зміни трас затверджених автомобільних доріг без узгодження із Генеральною схемою. Так, при розробці Генерального
плану м.Києва і його приміської зони було уточнене проходження обхідної дороги в районі м.Борисполя. У регіональній схемі був запропонований обхід м.Борисполя з півдня
з перетинанням траси Київ-Харків-Довжанський у районі Новоолександрівки. Не звертаючи увагу на це обгрунтування, підрозділами Мінтрансу без узгодження з генеральним
планом Борисполя проектується обхід Борисполя із північного сходу, пропускаючи трасу
обходу через місто. І таких прикладів, на жаль, чимало.
Заради справедливості треба зазначити, що останнім часом спостерігаються зміни щодо розроблення нових генеральних планів населених пунктів, які входять до адміністративних меж Житомирської, Івано-Франківської, Дніпропетровської, Львівської,
Київської, Полтавської та Сумської областей. Але значна кількість населених пунктів
(здебільше це середні та малі міста) мають генеральні плани, які морально застаріли. У
зв’язку з цим необхідно змінити тенденції у бік підвищення темпів розроблення зазначеного виду містобудівної документації для усіх населених пунктів.
На нашу думку, необхідно вдосконалити як саму Генеральну схему, виписавши
більш детально економічні аспекти, так і систему проведення її моніторингу, визначену
ще у 2003 році. Початок збору та обробки вихідних даних має здійснюватися до червня поточного року, їх обробка та аналіз – до кінця серпня, а підготовка звіту – упродовж
вересня. При цьому необхідно двічі на рік (у квітні та у листопаді) проводити семінари із
представниками відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади з розгляду питань, що стосуються коригування державної регіональної політики.
Також необхідно налагодити механізм постійної координації моніторингу Генеральної схеми із розробками стратегій соціально-економічного розвитку регіонів, які виконуються Мінекономіки України спільно з іншими заінтересованими міністерствами.
Такі зміни у системі управління процесом проведення моніторингу дозволять впровадити нові підходи до реалізації державної політики регулювання регіональним розвитком.
Потрібно запровадити субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам для
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підвищення інституційної спроможності програм регіонального розвитку, а саме:
• підтримку центром інституцій регіонального та місцевого розвитку (стимулювання місцевих інновацій та розвитку приватного сектору, особливо малого і середнього бізнесу);
• активізацію місцевої ініціативи – об’єднання зусиль активних представників територіальної громади для вирішення місцевих проблем та забезпечення ефективного використання локальних ресурсів з урахуванням місцевих особливостей (історичних, економічних, геополітичних, соціокультурних, етнопсихологічних тощо);
• вироблення нових механізмів щодо регулювання економіки відсталих (депресивних) територій.
На наш погляд, запровадження нової субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на підвищення інституційної спроможності програм регіонального розвитку
забезпечить:
• формування та підтримку мережі інституцій регіонального розвитку на засадах публічно-приватного партнерства, які б брали участь у сприянні соціальноекономічного розвитку територій;
• активізацію існуючих інституцій регіонального розвитку;
• стратегічне планування розвитку територій;
• підвищення конкурентоспроможності територій завдяки формуванню локальних виробничих мереж (кластерів), наданню широкого спектру послуг малого і
середнього бізнесу, стимулюванню інноваційного високотехнологічного виробництва та послуг, залученню інвестицій.
При чому кошти субвенції слід надавати на конкурентних засадах шляхом проведення конкурсів. Формами використання субвенції можуть бути:
• безповоротна фінансова допомога для реалізації конкретних проектів (гранти);
• дотації інституціям, які реалізують операційні цілі регіональних стратегічних
програм розвитку.
Пріоритетними напрямами використання субвенції будуть:
• створення нових та сприяння діяльності існуючих інституцій регіонального розвитку, заснованих на різних формах власності;
• розробка стратегічного плану розвитку регіонів та локальних територій;
• підтримка передачі та впровадження інноваційних знань та технологій;
• розробка та впровадження міжрегіональних інвестиційних та інноваційних проектів;
• розробка програм просторового планування транскордонних територій;
• стимулювання залучення інвестицій у регіони України.
Очевидно, що при відборі перевага має надаватися проектам, які спрямовані на
створення інституцій розвитку, з особливою увагою на сільські території, за умови забезпечення їх ефективного функціонування після завершення державної підтримки.
З метою підвищення ефективності реалізації державної політики у галузі регіонального розвитку та будівництва, програм місцевого і регіонального розвитку, налагодження належної співпраці з міжнародними фінансовими та донорськими організаціями, широкого залучення іноземних інвестицій та надання дієвої допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у підготовці та впровадженні інвес14

тиційних проектів формується Загальнонаціональна база інвестиційних проектів з питань
місцевого і регіонального розвитку та будівництва.
Об’єктами регіональної політики стають не лише “проблемні” регіони, а регіони як
такі – оскільки, по-перше, саме регіон є тим рівнем, на якому формується конкурентоспроможність країни, а по-друге, завдання підтримування та посилення конкурентоспроможності стосується всіх без винятку регіонів.
До речі, потрібно уточнити визначення “депресивного регіону», внесши відповідні
зміни до Закону України “Про розвиток регіонів», оскільки теперішнє визначення фактично не можливо застосувати в українській практиці. До того ж воно не відповідає аналогічному визначенню в європейській аналогічній політиці.
Посилаючись на визначення, яке дають фахівці Українського центру економічних
і політичних досліджень ім. О. Разумкова, “конкурентоспроможність регіону можна визначити як його спроможність протягом тривалого часу на основі насамперед власних, а
також залучених можливостей продукувати товари та послуги для регіонального, національного і зовнішнього ринків, забезпечуючи водночас стабільність і зростання реальних
доходів власних жителів».
Показником конкурентоспроможності регіону можна вважати його спроможність
поставляти товари чи послуги на світовий ринок, оскільки конкурентоспроможність на
внутрішніх ринках часто не відображає реальної якості товарів і послуг. Готовність регіону до поставок на світовий ринок визначає його експортний потенціал, тобто здатність
виробляти та реалізовувати на зовнішніх ринках конкурентоспроможні товари та послуги за наявного рівня розвитку ринкових відносин, економічних факторів і системи інститутів підтримки експорту (в т.ч. структури взаємозв’язків і повноважень у сфері зовнішньоекономічної діяльності).
Дослідження, проведені на замовлення Фонду ефективного управління, показують,
що державні, суспільні й приватні установи є слабким місцем конкурентоспроможності України. За цими показниками наша держава займає 115 місце серед 131 країни світу. Вони повинні перетворитися на пріоритетний напрямок реформ у цій сфері. Невисока ефективність діяльності державних органів управління та недостатньо розвинені приватні установи є одними з найслабших сторін конкурентоспроможності України, а питання низьких стандартів корпоративного управління повинно бути вирішено у невідкладному порядку, оскільки обидві ці проблеми підривають довіру інвесторів і гальмують розвиток ринку цінних паперів.
Вступ України до СОТ та процеси, пов’язані з формуванням зони вільної торгівлі з ЄС, суттєво вплинуть на регіональний розвиток. Регіони з розвиненим промисловим комплексом (Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області) отримають додаткові
можливості для розширення виробництва і збільшення обсягів експорту.
До реалізації політики регіонального розвитку останнім часом все активніше долучаються місцеві бізнес-структури та громадські організації (так звані “економічні” та “соціальні” партнери).
Як засвідчує досвід європейських країн, регіональні кластери є чудовим середовищем для підвищення конкурентоспроможності шляхом зростання продуктивності та
впровадження інновацій у результаті об’єднання у мережу фірм та організацій постачальників знань.
Стратегія ЄС щодо підтримки кластерів походить, перш за все, від зацікавленос15

ті Європейського Союзу у розвитку підприємств малого та середнього бізнесу, а також
від зусиль ЄС, спрямованих на те, щоб вивести інноваційну економіку, яка ґрунтується
на знаннях, на провідні позиції у порядку денному організацій, що займаються розробкою
регіональних стратегій на національному та регіональному рівнях.
Органи державної влади мають підтримувати існуючі кластери, а не намагатися
утворювати нові. Влада не повинна перебирати на себе ініціативу щодо організації кластерів. Вона має лише стимулювати економічних гравців до цього та підтримувати ініціативи ділових кіл усіма наявними в неї засобами (законодавчими, фінансовими, податковими тощо), проте органи державної влади, стимулюючи фірми до співробітництва одна з
одною та з іншими закладами (університетами, неприбутковими науковими організаціями), не можуть примушувати їх до цього. Спочатку має бути сформовано культуру співпраці та створено сприятливий клімат (довіри між гравцями).
Відтак, нова регіональна політика, якої потребує Україна, повинна вирішувати двоєдине завдання — надавати інституційну підтримку щодо створення нових кластерів як
основи нових макрорегіонів та формувати сучасну інфраструктуру управління макрорегіонами. Без створення трьох-п’яти нових економічних кластерів, Україна не зможе диверсифікувати джерела наповнення державного бюджету та радикально знизити міжрегіональні диспропорції щодо рівня соціально-економічного розвитку. Таким чином, створення нових економічних кластерів потрібно розглядати як один із інструментів для зниження напруги між регіонами-донорами та реципієнтами під час розподілу загальнодержавного бюджетного пирога та підвищення конкурентоспроможності регіонів.
На сьогодні в Україні певною мірою стихійно сформувався та діє лише один індустріальний макрорегіон — Донбас. За період незалежності не було створено жодного
нового потужного економічного кластера, який міг би скласти економічний каркас нових
макрорегіонів, тобто територіальних утворень у складі декількох регіонів чи їх частин, які
характеризуються специфічністю, цілісністю та спільністю розвитку і визначені законодавством для досягнення особливих цілей розвитку територій).
На Хмельниччині створено кластери в харчовій, будівельний, туристичній і текстильній промисловості. І значною мірою саме завдяки Хмельницькому текстильному
кластеру друге місце в структурі імпорту Німеччини (одразу після російських газу і нафти) посідає український одяг.
Під час впровадження нових підходів до реалізації державної регіональної політики
варто скористатися також інструментами, що були ефективні в країнах ЄС:
• інвестиційні гранти, що передбачають співфінансування із бюджетів різних рівнів;
• субсидіювання відсоткових ставок;
• податкові знижки на амортизацію;
• транспортні пільги.
Зрештою, Україні як майбутньому члену ЄС потрібно подбати про зближення її регіональної політики з регіональною політикою ЄС. Для цього необхідно:
• при проведенні адміністративно-територіальної реформи врахувати вимоги ЄС
до номенклатурно-територіальних одиниць для статистики (NUTS) щоб виділити адміністративно-територіальні одиниці відповідні рівням NUTS-2, NUTS-3;
• розвивати міжрегіональне співробітництво в рамках співробітництва між Україною та ЄС;
16

•

ширше впроваджувати механізми та інструменти регіонального розвитку, що
використовуються в ЄС;
• регіони, що межують з країнами ЄС повинні використовувати доступ не тільки
до ринків, а й до фондів ЄС.
Протягом останніх років рівень транскордонного та міжрегіонального співробітництва України з центральноєвропейськими державами піднявся на якісно вищий рівень.
Для регіональних структур та органів влади є можливість розглядати найважливіші питання транскордонної співпраці не лише на рівні відносин з сусідніми державами чи їхніми регіональними об’єднаннями (Центральноєвропейська Ініціатива, ЦЕНТА тощо), а
й безпосередньо на рівні центральних загальноєвропейських інституцій, розташованих
у Брюсселі чи Страсбурзі. Регіони України можуть стати активними учасниками різних
спільних транскордонних проектів у рамках фінансової допомоги ЄС, зокрема за програмами добросусідства.
Викладені вище міркування легли в основу проекту Концепції державної регіональної політики, схваленої Кабінетом Міністрів України 2 липня 2008 року. Основні
положення Концепції враховують вплив ринкової конкуренції та світової економіки як
на розвиток регіонів (зміцнення економічної спроможності регіонів, розвиток їх бізнесможливостей), так і на розвиток національної економіки.
З метою реалізації нової Концепції державної регіональної політики Міністром регіонального розвитку та будівництва було проведено консультації з Єврокомісаром з питань регіонального розвитку Д. Хюбнер. Наслідком цих консультацій став проект Меморандуму про співробітництво між Мінрегіонбудом та Європейською Комісією у галузі регіонального розвитку, який сприятиме розширенню співпраці між Україною та ЄС
та впровадження нових програм у галузі міжрегіонального та транскордонного співробітництва.
Вибудовуючи струнку концептуальну систему реформ, Міністерством протягом
2008 року було підготовлено ще низку важливих документів. Так, з метою оптимізації
адміністративно-територіального устрою України, реформування місцевого самоврядування, зміцнення кадрового складу органів місцевого самоврядування та створення на
цій основі ефективної, відповідальної публічної влади на усіх рівнях адміністративнотериторіального устрою, підготовлено проекти Концепції реформи адміністративно - територіального устрою в Україні, Концепції реформування місцевого самоврядування в
Україні, Концепції удосконалення системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.
Їх реалізація забезпечить:
• територіальну, політичну, економічну, інформаційну, соціо-гуманітарну цілісність території України шляхом більш збалансованого соціального та економічного розвитку регіонів та підвищення їх конкурентоздатності, узгодженості секторальної політики;
• формування ефективної системи публічної влади в регіонах, спроможної забезпечити сталий розвиток територій, надання якісних публічних послуг людям;
• поліпшення фінансового, інформаційного, кадрового та іншого ресурсного забезпечення розвитку регіонів, більш ефективне виконання завдань органами
місцевого самоврядування;
• стимулювання міжрегіональної інтеграції, подолання міжрегіонального відчу17

ження та інтеграції регіональних інформаційних, освітніх просторів у єдиний
загальноукраїнський простір;
• створення ефективних механізмів представництва на загальнонаціональному
рівні інтересів регіонів, а на регіональному – територіальних громад, забезпечення врахування самобутності регіонів та їх конкурентних переваг при формуванні та реалізації державної регіональної політики.
Концепція реформування місцевого самоврядування передбачає поліпшення якості
життя людини у територіальних громадах, через становлення ефективного місцевого самоврядування як інституту спроможної публічної влади, що надає якісні послуги публічного характеру безпосередньо громадянам на відповідній території під свою відповідальність, відповідно до чинного законодавства.
Реформа місцевого самоврядування потребує відповідного фінансового, економічного забезпечення. Україні конче потрібні бюджетна, фіскальна реформи, здійснення політики фінансової децентралізації, вдосконалення міжбюджетних відносин щодо фінансового наповнення місцевих бюджетів для надання населенню якісних адміністративних
і громадських послуг, встановлення законодавчого статусу права комунальної власності,
чітких пріоритетів у проведенні житлово-комунальної реформи, реформи у сферах освіти, охорони здоров’я, пенсійного забезпечення тощо.
Концепція удосконалення системи підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад має забезпечити формування нових кадрів
для здійснення реформи місцевого самоврядування та надання більш якісних послуг громадянам України.
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ЩОДО НОВИХ ПІДХОДІВ У РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
У ГАЛУЗІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ТКАЧУК А.Ф.,
Заступник Міністра регіонального
розвитку та будівництва України
КУЙБІДА М.С.,
головний консультант
Секретаріату Президента України
Глобалізація світових процесів таки зачепила Україну і від цього нам нікуди не сховатись. Життя ставить перед державою та українським суспільством нові виклики, не реагувати на які не можна, оскільки ми можемо просто щезнути зі світової карти як щезали
десятки чи може й тисячі народів протягом світової історії.
Ці виклики мають як зовнішнє, так і внутрішнє походження. І якщо реагувати на виклики зовнішнього походження значно складніше, то внутрішні виклики в умовах України
не тільки погіршують ситуацію із зовнішніми викликами, але й часом провокують їх появу. Саме тому перетворення проблем, які породжують перед Україною внутрішні виклики
у нові можливості, має стати серйозним аргументом у нейтралізації викликів зовнішніх.
Зовнішні виклики
1) Розгортання глобальних, світових процесів таким чином, що суттєво змінюється
міжнародний ринок розподілу праці, наростає конкуренція за всі види ресурсів, у першу
чергу енергетичні, не тільки ускладнює умови для розвитку України, але й веде до втрати нею переваг свого геополітичного розміщення як транзитної держави, мосту між Заходом і Сходом, між Північчю та Півднем Європи. Реальні проекти розміщення нових шляхів транзиту російських та середньоазійських енергоносіїв у Європу поза Україною, як і
будівництво автотранспортних коридорів та логістичних центрів авіатранспортних перевезень, підтверджують реальність цієї ситуації.
2) Відставання України від розвинутих країн за показниками якості життя громадян, рівня інвестиційної привабливості, конкурентоздатності та розвиненості інноваційного середовища продовжує стрімко наростати. Цей виклик пояснюється не тільки
об’єднанням передових націй у Європейському Союзі і, як наслідок, різким зростанням
можливостей розвитку наших сусідів по європейському дому у порівнянні з Україною,
але й, передусім, внутрішніми українськими проблемами. Знаходження 45-ти мільйонної держави за рівнем конкурентоспроможності в кінці першої сотні держав світу є ганьбою нації.
3) Створення потенційного напруження на українських кордонах через формування сусідніми державами на прилеглих до державного кордону України територіях центрів
зростання, що призводить до відтоку трудових, інтелектуальних та інших ресурсів з прикордонних регіонів України, додаткової соціальної напруги у цих регіонах.
Наші сусіди на заході, які стали повноправними членами ЄС, ухвалили свої власні
регіональні програми, наприклад програма розвитку Східної Польщі, з бюджетом понад
37 млрд. євро на 7 років, яка має перетворити сусідні з Україною воєводства на високорозвинені та багаті регіони, а з іншого боку програма розвитку Бєлгородщини і перетво19

рення Бєлгорода в альтернативу Харкову.
Внутрішні виклики
1) Відсутність сформованих загальнонаціональних, визнаних суспільством цінностей, які зміцнювали б єдність; загальнодержавного політичного, економічного, мовного,
культурного й інформаційного простору.
На жаль в Україні відбулась “самоавтономізація” регіональних спільнот. Своє телебачення, свої газети, свої ВУЗи, свої олігархи, своя історія зі своїми міфами. Розмивання спільності простору веде до внутрішніх протистоянь з причин, які для наших сусідів виглядають просто неймовірно дрібними на фоні глобальних викликів.
2) Політична структуризація регіонів і намагання використати її разом з проблемами регіонального розвитку, економічними, соціальними, культурними, ментальними та іншими відмінностями між регіонами для загострення політичного протистояння як на національному рівні, так і міжрегіональних відносинах.
Нетерпимість між політичними силами, що мають дуже виразну регіональну електоральну підтримку, призводить до паралічу інститутів демократії, руйнує перші паростки
єдності в українському суспільстві, створює загрози територіальній цілісності держави.
3) Відсутність адекватної державної регіональної політики ще більш посилила ризики та негативні тенденції українського життя: наростання асиметрії в рівнях розвитку
регіонів, деградацію села, кризу міської поселенської мережі, скорочення кількості та
погіршення якості трудового потенціалу, посилення міграції з багатьох регіонів України
працездатного населення, особливо молоді, за межі України.
РЕЙТИНГИ УКРАЇНИ
У нинішньому світі всі конкурують з усіма. Конкуренція стосується і держав, які
конкурують за ресурси, – як природні, так і інвестиційні та людські.
Рейтинг1 України серед найбільших 46 держав світу є досить тривожним
Показник

рейтинг

Економічний розвиток

41 з 46

Ресурси та ефективність їх використання

39 з 46

Економіка знань

23 з 33

Інфрастурктура

37 з 46

Довкілля

37 з 46

Інституції

41 з 43

Рівень життя та здоров»я

32 з 46

Рівень інфляції

46 з 46

Внутрішні інвестиції на особу

34 з 46

Зовнішні інвестиції на особу

35 з 46

Ще гірша ситуація із рівнем конкурентоспроможності України. За рівнем конкурентоспроможності Україна знаходиться у восьмому десятку!
Конкурентноспроможність держави залежить від конкурентоспроможності регіонів і навпаки. Не можливо забезпечити розквіт усієї держави, якщо диспропорції між ре1

Потенціал України та його реалізація. Спільний аналітичний звіт Міністерства економіки,
Міністерства фінансів та Національного банку України, Київ, 2008
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гіонами лише зростають. Низька конкурентоспроможність України гальмує залучення
іноземних інвестицій. Більш конкурентоспроможні регіони мають значно кращий рівень
залучення зовнішніх інвестицій, ніж регіони депресивні.
На 17-му році незалежності Україна стоїть перед викликом або здійснити прорив
і зайняти достойне місце серед провідних націй світу, або залишитись на узбіччі світовоВаловий регіональний продукт у розрахунку на 1 особу (гривень),
2001@2005 роки
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го розвитку з примітивною економікою та глибокою невідновною депопуляцією населення. Вирішення цієї проблеми можливе лише за умови досягнення національної єдності та
концентрації сил і засобів для адекватного реагування на глобальні виклики, що постали зараз перед Україною.
Отже, Україні потрібна нова модерна державна регіональна політика, яка б дала
змогу мінімізувати ризики від нинішніх глобальних викликів і перетворити регіональні
відмінності у нові можливості для успішності держави.
ЯКОЮ МАЄ БУТИ НОВА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА?
Від відповіді на це запитання залежить не тільки і не стільки економічне благополуччя регіонів, а передусім збереження України як єдиної цілісної держави, де кожен громадянин почувається у безпеці і має гарантований державою рівень публічних послуг,
умови життя незалежно від місця проживання.
Перманентні вибори, незбалансована політична реформа, пропорційні вибори до
місцевих рад та посилення на цій основі регіонального егоїзму загострили проблему гармонізації міжрегіональних відносин.
Проте питання тут зовсім не у “бідних” та “багатих” регіонах.
Відмінності між регіонами носять не тільки економічний, а й екологічний, демографічний, освітній, зрештою світоглядний характер.
Хоча в Україні та поза її межами багато аналітиків та політиків оперують поняттям
“розкол”. Насправді його ще не має, хоча така загроза зберігається, а її коріння ми маємо шукати у нашій історії.
Початок напевне було закладено у часи Руїни, коли Лівобережжя і Правобережжя мали різних гетьманів, тяжіли до різних союзників і зрештою опинилися в межах різних держав.
Далі революційні події на теренах України у 1917-1920 роках: УНР-ЗУНР-УССР.
Знову ж українці з різних регіонів України воювали у різних арміях, за різні інтереси і знову ж одна частина українських земель стала “радянською” в СРСР, а інша “польською»,
“чеською», “румунською” територіями.
Перебування різних частин України в різних державах призвело до змін у етнічному складі населення цих частин України, його релігійних уподобань, відмінностей у сприйнятті історії та формуванні власних міфів, своєї значимості.
На жаль “розкол” став одним із стереотипів сприйняття України як на Заході (Європа), так і на Сході (Росія), а саме головне - домінуючим прийомом у політичній боротьбі українських партій.
Насправді міфологізація розколу фактично провокує переростання відмінностей та
суперечностей між регіональними спільнотами у розкол.
У регіональному вимірі за різними показниками ми маємо досить різне групування українських регіонів. Спробуємо показати таке групування за різними показниками.
1. Склад населення
У 16 областях України та у місті Києві кількість етнічних українців значно більше
середньоукраїнського показника – 89-97%;
У 5 областях кількість українців близька до середньоукраїнського показника 6982%, а другою національною групою у них є російська;
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У 2-х областях кількість українців близька до середньоукраїнського показника 6982%, а другою національною групою у них угорська (Закарпаття) та румунська (Буковина);
У 3-х областях кількість українців є нижчою загальноукраїнського показника, але
українці там складають понад 50%.
В Автономній Республіці Крим українці складають близько 25% населення.
Отже за цим показником ми маємо принаймі 4 групи регіонів.
Насторожує у цій ситуації той факт, що політичне структурування регіонів кореспондується за їх структуруванням за етнічним складом населення.
2. Індекс матеріального добробуту2

За показником індексу матеріального добробуту ми знову бачимо декілька груп областей, але зовсім у іншій конфігурації. З низьким рівнем вирізняються найменш урбанізовані області, де домінує сільське господарство та значна частка сільського населення.
Найбільш благополучними тут є крайні східні області: Луганська, Донецька, Запорізька.
Краща ситуація по відношенню до інших частин України спостерігається на крайньому
Заході держави. Натомість вся центральна, північна та південна Україна має досить низькі показники матеріального добробуту населення.
3. Індекс демографічного розвитку
Демографічна ситуація в Україні є досить напруженою. Депопуляція населення є
надзвичайно важким викликом, на який не відреагувати простими засобами. Але навіть
на фоні загальноукраїнської проблеми можна побачити , що у найбільш благополучних з
точки зору економічного розвитку областей Сходу найгірша демографічна ситуація.
2

Карта із матеріалів Наради Президента України з головами МДА, 19.09.07
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Індекс людського розвитку
(2006 р.)
високий
вищ
есереднього
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нижчесереднього
низький
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В кінці кінців все це призводить ще до іншої конфігурації областей за показником
індексу людського розвитку, який напевне має бути визначальним для характеристики
державної регіональної політики.
4. Індекс людського розвитку
За індексом людського розвитку ми маємо, за винятком Києва та Севастополя,
лише три області: Львівську, Полтавську та Харківську із середнім рівнем розвитку. Натомість низький рівень цього показника є характерним як для економічно розвинутого
Донбасу, так і для поліської Чернігівщини, сільськогосподарської Вінничини.
На основі такого аналізу можна зробити висновок, що різним українським регіонам
притаманна різна гострота загальноукраїнських проблем, а різка їх диференціація за різними показниками, особливо по інтегральному показнику – індексу людського розвитку
- є додатковим фактором суспільної напруженості та відчуження між регіонами.
Отже, нова державна регіональна політика має бути орієнтована в першу чергу на
людину, а всі інструменти реалізації цієї політики мають мати кінцевим результатом саме
забезпечення високої якості життя людини у процвітаючому регіоні процвітаючої країни.
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України протягом 2008 року
підготувало цілу низку проектів урядових рішень концептуального характеру, які мають
запровадити в нашій державі нову державну регіональну політику, дату вирішити поставлені завдання.
КОНЦЕПЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Концепція державної регіональної політики, яка розроблена Міністерством регіонального розвитку та будівництва України за дорученням Кабінету Міністрів України і яка
була розглянута та схвалена Урядом 04 липня 2008 року, є базовим концептуальним документом, у якому формулююється політика держави щодо реагування на зовнішні та внутрішні виклики, які постали перед Україною.
У цьому документі викладено стратегічне бачення ролі держави у досягненні мети
діяльності державної влади – високого рівня життя українських громадян незалежно від
місця їх проживання.
Концепція містить:
– формалізацію викликів, що стоять перед державою;
− актуалізацію термінології для цілей сучасної державної регіональної політики;
− визначення мети та принципів;
− міжнародні аспекти реалізації;
− напрями та пріоритети;
− засади територіальної організації публічної влади;
− запровадження нових інструментів реалізації державної регіональної політики у сферах фінансово-економічного забезпечення, підвищення конкурентоспроможності територій, інноваційного розвитку, інституційного забезпечення, інтеграції регіонів та
партнерства;
− принципи моніторингу регіонального розвитку та розробки на основі результатів моніторингу заходів державного реагування.
Концепція є основою для підготовки та ухвалення нових нормативно-правових актів України та внесення необхідних змін до чинних актів. Частина новел Концепції може
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застосовуватись і без змін чинної нормативно-правової бази, оскільки задає нову філософію відносин до проблем регіонального розвитку та регіональної політики.
Особливістю Концепції державної регіональної політики є:
z аналіз викликів – ідентифікація проблем – визначення пріоритетів – вироблення інструментів політики;
z розробка стратегій, програм, проектів, заходів – втілення їх на рівні держави та
регіонів;
z моніторинг виконання заходів, одержання результатів та досягнення впливу –
розробка на цій основі державного реагування;
z впровадження заходів державного реагування.
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НОВА КОНЦЕПЦІЯ
ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
1. Загальні положення
Концепція державної регіональної політики (далі – Концепція) розроблена для
того, щоб дати відповідь на виклики, які постали перед Україною, виходячи з національного досвіду та врахування практики інших держав та керівних документів Ради Європи,
Конгресу місцевих та регіональних влад Європи, інших європейських організацій.
Концепція визначає засади здійснення ефективної сучасної державної регіональної політики і є основою для ухвалення нормативно-правових актів України, необхідних
для її реалізації.
За роки незалежності в Україні в основному сформовано організаційно-правові та
інші основи реалізації державної політики у цій сфері. У 2001 році указом Президента
України затверджено Концепцію державної регіональної політики, прийнято інші акти
Глави держави, прийнято низку законів та постанов Кабінету Міністрів України.
Проте через численні об’єктивні та суб’єктивні фактори наявні можливості забезпечення збалансованого розвитку України та її регіонів, поліпшення якості життя людей
реалізовуються недостатньо.
За сучасних умов перед Україною постали нові виклики та загрози, які суттєво
впливають на розвиток держави, реалізацію національних інтересів та стан національної безпеки.
Своєчасне та адекватне реагування на виклики та подолання загроз є необхідною
умовою створення нових можливостей для розвитку України та забезпечення підвищення якості життя людей.
Найбільш суттєвими викликами, на які держава має реагувати шляхом вироблення
та реалізації нової державної регіональної політики, є:
– глобальні світові цивілізаційні процеси, ускладнення умов розвитку Української
держави та погіршення використання нею переваг її геополітичного становища;
– зростаюче відставання України від країн-лідерів за показниками якості життя
людей, рівнем інвестиційної привабливості, конкурентоздатності та розвиненості інноваційного середовища;
– збільшення асиметрії розвитку регіонів, деградація села, криза міської поселенської мережі, скорочення кількості та погіршення якості трудового потенціалу та посилення міграції працездатного населення, особливо молоді, з багатьох регіонів України;
– намагання окремих політичних сил та зовнішніх чинників використати проблеми регіонального розвитку, економічні, соціальні, культурні, ментальні та інші відмінності
між регіонами, їх сучасну політичну структуризацію для загострення політичного протистояння, що стримує досягнення національної єдності, створює загрози національній безпеці держави;
– несформованість загальнонаціональних цінностей, нестійкість та неоднорідність загальнодержавного політичного, економічного, мовного, культурного, інформаційного простору;
– неспроможність більшості територіальних громад самостійно вирішувати питання, віднесені до їх повноважень;
– неадекватність існуючої територіальної організації влади, адміністративно^те^р
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иторіального устрою держави, новим завданням її розвитку;
– формування сусідніми державами на територіях, прилеглих до державного кордону України, потужних центрів зростання, що призводить до відтоку трудових, інтелектуальних та інших ресурсів з прикордонних регіонів України, додаткової соціальної напруги
у цих регіонах;
– недосконалість системи правового, інституційного, кадрового забезпечення
формування та реалізації державної регіональної політики.
Реалізація Концепції державної регіональної політики мінімізує загрози національній безпеці України та сприяє забезпеченню її національних інтересів.
Регіонами, у розумінні цієї Концепції, є визначені законодавством територіальні утворення з системою органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
(Автономна республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь). Для цілей планування та регіонального розвитку можуть визначатись макрорегіони у складі декількох регіонів чи їх частин, які характеризуються специфічністю, цілісністю та спільністю розвитку, і
визначені законодавством для досягнення особливих цілей розвитку територій.
Державна регіональна політика – це сукупність стратегічних заходів, засобів, механізмів, інструментів та взаємоузгоджених дій органів державної влади та місцевого самоврядування для забезпечення розвитку держави в цілому та сталого збалансованого
розвитку її регіонів, відповідно до поставлених цілей; створення повноцінного життєвого
середовища для людей на усій території України; забезпечення просторової єдності держави; сталого збалансованого розвитку її регіонів.
Регіональний розвиток – позитивна динаміка процесу соціальних, економічних,
екологічних, гуманітарних, етнонаціональних змін у відповідних регіонах як складова здійснення загальнодержавної стратегії розвитку країни відповідно до сформульованих цілей.
Публічні послуги – управлінські, соціальні, культурні та інші послуги, що надаються юридичним та фізичним особам органами публічної влади.
Органи публічної влади – центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи
місцевого самоврядування.
2. Мета та принципи державної регіональної політики
Метою державної регіональної політики є забезпечення високого рівня якості життя людини незалежно від місця її проживання, через забезпечення територіально цілісного та збалансованого розвитку України, інтеграції регіонів в єдиному політичному, правовому, інформаційному та культурному просторі, максимально повного використання їх
потенціалу з урахуванням природних, економічних, історичних, культурних, соціальних та
інших особливостей, підвищення конкурентоздатності регіонів та територіальних громад.
Державна регіональна політика здійснюється на основі таких принципів:
– конституційності та законності – основи державної регіональної політики, механізми її реалізації відповідно до Конституції України визначаються законами. Акти
Президента України та Кабінету Міністрів України з цих питань приймаються на основі
законів та на їх виконання;
– верховенства прав людини – пріоритетність прав і свобод людини і громадянина у процесі формуванні та реалізації державної регіональної політики;
– єдності – неодмінності забезпечення територіальної, політичної, економічної,
інформаційної, соціо-гуманітарної цілісності території України шляхом більш збалансо28

ваного соціального та економічного розвитку регіонів та підвищення їх конкурентоздатності, узгодженості секторальної політики, зокрема грошово-кредитної, податкової, митної, бюджетної;
– комплексності – врахування та просторової узгодженості реалізації усіх складових державної регіональної політики: політичної, соціальної, економічної, екологічної, гуманітарної, етнонаціональної;
– скоординованості – узгодження реформ, відповідних пріоритетів та дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, що
спрямовані на реалізацію державної регіональної політики і впливають на соціальноекономічний розвиток України та її регіонів, загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів, цілей, секторальних політик, транскордонного та міжрегіонального співробітництва;
– децентралізації – перерозподілу владних повноважень на користь органів місцевого самоврядування з передачею їм відповідних ресурсів;
– субсидіарності – надання публічних послуг максимально близько до її безпосереднього споживача з урахуванням можливості якісного їх надання шляхом концентрації
для цього матеріальних, фінансових та інших ресурсів на відповідному рівні територіального управління;
– доступності – забезпечення належного та своєчасного надання публічних послуг, простоти та вільного доступу осіб до їх отримання;
– пріоритетності та поетапності – концентрації ресурсів відповідно до встановлених пріоритетів, визначених цілей та етапів реалізації державної регіональної політики;
– програмності – реалізації державної регіональної політики на основі
взаємозв’язаних довгострокових стратегій, планів та програм;
– партнерства – забезпечення тісного співробітництва, кооперації та солідарності між центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, інститутами громадянського суспільства в процесі формування та реалізації державної регіональної політики;
– відкритості – прозорості, прогнозованості, передбачуваності діяльності центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування у формуванні та реалізації державної регіональної політики;
– відповідальності – центральні, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування всіх рівнів у межах наданих їм повноважень несуть усю повноту
відповідальності за формування і реалізацію державної регіональної політики;
– всебічної державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні –
формування його правової, фінансово-матеріальної та організаційної самостійності.
Об’єктами державної регіональної політики є територія держави, визначені законодавством її регіони, макрорегіони у складі декількох регіонів чи їх частин, а також інші територіальні утворення, які характеризуються специфічністю, цілісністю та спільним розвитком і визначені законодавством для досягнення особливих цілей розвитку територій.
Суб’єктами державної регіональної політики є Президент України, Верховна Рада
України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування.
У забезпеченні реалізації державної регіональної політики можуть брати участь
асоціації та інші об’єднання органів місцевого самоврядування, організації громадянсько29

го суспільства, юридичні та фізичні особи.
3. Міжнародні аспекти державної регіональної політики
Розробка цілісної і затвердження законодавчим шляхом концепції регіональної політики, підготовленої відповідно до рекомендацій Ради Європи та Європейської Комісії,
є загальною тенденцією для більшості європейських держав. Ефективна реалізація таких концепцій сприяла інтеграції держав Центральної Європи до Європейського Союзу.
Державна регіональна політика України випливає з Конституції України і спирається на нормативно-правові документи Європейських інституцій, зокрема:
– Європейську хартію місцевого самоврядування;
– Європейську конвенцію про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або владами, а також додаткові протоколи до неї;
– Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту;
– «Нову політику добросусідства»;
– спільне рішення Європейського Парламенту та Європейської Ради №
1082/2006 від 5 липня 2006 року “Про Європейські групування з метою територіальної
кооперації” та інші документи Ради Європи та ЄС.
Впровадження нових підходів до реалізації державної регіональної політики має забезпечити виконання Україною своїх зобов’язань перед Радою Європи у галузі розвитку
регіональної та місцевої демократії, виконання Резолюції 123 (2001) та Рекомендації 102
(2001) Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи щодо України.
Нова державна регіональна політика України передбачає розвиток прикордонного, транскордонного та міжрегіонального співробітництва, активну участь України у виконанні міжнародних проектів та програм як важливих інноваційних форм міжнародного співробітництва, що сприятиме більш ефективному вирішенню питань соціальноекономічного розвитку регіонів, дозволить значно розширити представництво регіонів
України в Європейському економічному та політичному просторах.
4. Напрями та пріоритети сучасної державної регіональної політики
Державна регіональна політика в Україні здійснюється у напрямах:
– формування ефективної системи публічної влади в регіонах, спроможної забезпечити сталий розвиток територій;
– сприяння поліпшенню матеріального, фінансового, інформаційного, кадрового
та іншого ресурсного забезпечення розвитку регіонів;
– стимулювання міжрегіональної інтеграції, подолання міжрегіонального відчуження та інтеграції регіональних інформаційних, освітніх просторів у єдиний загальноукраїнський простір;
– створення ефективних механізмів представництва на загальнонаціональному
рівні інтересів регіонів, а на регіональному – територіальних громад, забезпечення врахування самобутності регіонів та їх конкурентних переваг при формуванні та реалізації
державної регіональної політики.
Пріоритетами державної регіональної політики є:
– оптимізація територіальної основи публічної влади з упорядкуванням меж
адміністративно-територіальних одиниць, чітким розподілом сфери повноважень між
місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
– створення та підтримка повноцінного життєвого середовища, підвищення якос30

ті життя людей, зменшення територіальної диференціації за індексом людського розвитку, формування поліцентричної системи розвитку території держави;
– запровадження критеріїв визначення “проблемних” територій у регіонах та
впровадження заходів державного реагування на ситуації, що склалися у них;
– запровадження дієвих механізмів державної підтримки міжрегіональної інтеграції, виконання міжрегіональних проектів та програм ефективного використання місцевих
ресурсів.
Гармонізація загальнодержавних та регіональних інтересів при формуванні та реалізації державної регіональної політики має здійснюватися через:
– чіткий розподіл компетенції центральних, місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування;
– прозорий і сталий розподіл податкових ресурсів між державним та місцевими
бюджетами;
– врахування органами місцевого самоврядування загальнонаціональних інтересів при вирішенні питань місцевого значення;
– запровадження державного контролю за конституційністю та законністю рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
5. Територіальна організація публічної влади.
Територіальна організація влади в Україні має забезпечувати проведення ефективної державної регіональної політики відповідно до поставленої мети та завдань, що вимагає:
– законодавчого врегулювання порядку вирішення питань у сфері адміністративнотериторіального устрою, внесення відповідних змін до чинного законодавства;
– здійснення перерозподілу повноважень між центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на основі принципу субсидіарності;
– забезпечення повноти та виключності повноважень органів виконавчої влади, а
також органів місцевого самоврядування з питань місцевого значення для кожного рівня
адміністративно-територіального устрою;
– забезпечення місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування необхідними для виконання повноважень ресурсами;
– запровадження ефективних механізмів співробітництва між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування у виконанні покладених на них повноважень;
– посилення відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, посадових осіб за дотриманням Конституції та законів України, реалізацію наданих повноважень.
Вирішення завдань удосконалення територіальної організації влади в Україні забезпечується шляхом оптимізації адміністративно-територіального устрою.
Територія України поділяється на окремі частини – адміністративно-територіальні
одиниці трьох рівнів: базового, субрегіонального, регіонального.
Органи виконавчої влади функціонують на регіональному та субрегіональному рівнях.
На трьох рівнях адміністративно-територіального устрою діють органи місцевого
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самоврядування.
Передача повноважень від держави до органів місцевого самоврядування здійснюється на основі принципу субсидіарності у разі, якщо:
– повноваження стосуються питань місцевого значення;
– повноваження неможливо чи недоцільно виконувати центральними та місцевими органами виконавчої влади, а органи місцевого самоврядування спроможні забезпечити їх виконання у повному обсязі;
– повноваження, що передаються, можуть бути стандартизовані, вироблені чіткі вимоги до якості відповідних публічних послуг, встановлені критерії оцінки, індикатори
успішності виконання повноважень;
– повноваження передаються на максимально низький рівень, на якому можливо
і доцільно здійснювати ці повноваження з огляду на кадровий, фінансовий, інфраструктурний потенціал та ресурси, необхідні для реалізації повноважень на такому рівні;
– забезпечений належний рівень фінансування повноважень у вигляді закріплення частини податків та інших форм підтримки державою органів місцевого самоврядування, що ґрунтується на чітких, об’єктивних критеріях;
– забезпечений ефективний механізм державного контролю за відповідністю актів
органів та посадових осіб місцевого самоврядування Конституції чи законам України.
Територіальна організація органів виконавчої влади повинна забезпечувати:
– універсальність та адекватність реалізації державної політики, певний рівень
автономії в засобах її реалізації;
– координацію діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;
– дієвий зворотній зв’язок при здійсненні контролю та координації діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

6. Інструменти реалізації державної регіональної політики
Ефективна реалізація державної регіональної політики визначається системою заходів правового, економічного, фінансового, організаційного, інформаційного, освітнього та іншого характеру.
Система заходів з реалізації державної регіональної політики базується на оцінці та
якісному прогнозуванні та програмуванні розвитку регіонів, основною ціллю яких є визначення пріоритетів регіонального розвитку, забезпечення максимального використання конкурентних переваг та мінімізації негативних факторів, а також узгодження загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів.
Для цього застосовується:
1) у сфері фінансово-економічного забезпечення:
– бюджетне планування – коротко-, середньо- та довгострокове;
– бюджетне вирівнювання, що надає можливість гарантування державою соціальних стандартів;
– спрямування цільових трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам
на вирішення пріоритетних завдань сталого розвитку регіонів;
– забезпечення стабільних джерел надходжень до бюджету розвитку всіх місцевих
бюджетів на довгостроковій основі;
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– прямі державні інвестиції на реалізацію проектів, спрямованих на розбудову та
модернізацію інфраструктури;
– окремі бюджетні програми стимулювання розвитку регіонів;
– державна підтримка на конкурсних засадах програм та проектів регіонального
та місцевого розвитку на умовах спільного фінансування;
2) у сфері підвищення конкурентоспроможності територій та сприяння інноваційному розвитку:
– удосконалення регіонального стратегічного планування та робіт з планування
територій, узгодження регіональних стратегій розвитку з цими роботами та цілями державної регіональної політики, здійснення бюджетного планування відповідно до стратегічних пріоритетів;
– підтримка проектів підвищення конкурентоспроможності регіонів;
– створення сприятливих умов для проривного зростання найбільш інвестиційно
привабливих територій при недопущенні подальшого зростання міжрегіональних диспропорцій;
– сприяння формуванню в регіонах кластерів – об’єднань споріднених підприємств, виробництв, організацій з метою системного підвищення їхньої сукупної ефективності;
– сприяння залученню зовнішніх та внутрішніх інвестицій;
– сприяння створенню та забезпечення державної підтримки технопарків, технополісів, центрів трансферу технологій, розвитку інноваційної інфраструктури;
– виділення відповідно до законодавства та інфраструктурне облаштування земельних ділянок за рахунок спільного фінансування місцевого та державного бюджетів
для розміщення на конкурсній основі інвестиційних проектів;
– стимулювання інноваційної спрямованості розвитку підприємництва, венчурного бізнесу, запровадження ефективного механізму правової, фінансової, організаційної,
кадрової та освітньої підтримки перспективних інноваційних проектів;
– підтримка інфраструктури розвитку малого і середнього підприємництва, особливо у сільській місцевості;
– кредитно-гарантійні механізми підтримки суб’єктів підприємництва;
– сприяння широкому впровадженню енергозберігаючих технологій та використання місцевих відновлювальних джерел енергії, в першу чергу біопалива, рослинної сировини, теплових насосів, інших сучасних технологій шляхом державної підтримки відповідних програм;
– розроблення та реалізація державних та регіональних програм відновлення родючості та охорони земель, насамперед через використання сучасних протиерозійних заходів, збільшення виробництва та внесення у ґрунт органічних добрив;
– соціальна, економічна та екологічна реабілітація проблемних територій, поступова реструктуризація економіки з пріоритетним розвитком малоресурсоємних, високотехнологічних, екофільних видів діяльності у цих територіях;
– збереження та ефективне використання природної і культурної самобутності території;
3) у сфері інституційного забезпечення
– запровадження електронного урядування;
– публічно-приватне партнерство;
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– формування та підтримка мережі інституцій регіонального розвитку, законодавче визначення статусу та напрямів діяльності агенцій регіонального розвитку на засадах
публічно-приватного партнерства;
– реалізація державної регіональної політики на основі партнерських взаємовідносин між центром та регіонами з метою концентрації зусиль та ресурсів для вирішення
проблем розвитку регіонів через узгодження державних та регіональних стратегічних пріоритетів на довгострокову перспективу на основі угод щодо регіонального розвитку, програм подолання депресивності регіонів та інших інструментів, що сприяють регіональному розвитку;
4) у сфері інтеграції регіонів та партнерства
– державна підтримка міжрегіональних проектів, спрямованих на вирішення
спільних проблем соціально-економічного розвитку регіонів;
– стимулювання міжнародної співпраці, забезпечення пайового державного фінансування програм та проектів розвитку транскордонного співробітництва;
– сприяння розвитку співробітництва в межах європейських регіональних структур;
– сприяння розвитку внутрішнього туризму, культурних обмінів між регіонами,
обмінів студентами між навчальними закладами, розташованими у різних регіонах;
– запровадження в навчальні плани загальної середньої освіти, програми відвідування школярами різних регіонів України;
– запровадження у системі підготовки та перепідготовки кадрів державних службовців їх обов’язкового стажування в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування в різних регіонах України;
– запровадження в практику міжрегіональної ротації кадрів;
– створення системи підготовки та перепідготовки кадрів для органів місцевого
самоврядування на основі загальнодержавних програм;
– забезпечення в навчальних програмах, підручниках та в учбовому процесі гармонійного поєднання завдань з формування місцевого та загальнонаціонального патріотизму;
– підтримка міжрегіональних, культурологічних, етнічних фестивалів, виставок,
свят, інших масових заходів, спрямованих на зближення та порозуміння регіональних
спільнот;
– підтримка організацій громадянського суспільства, діяльність яких спрямована
на забезпечення місцевого та регіонального розвитку та сприяє залученню громадян до
процесу міжрегіонального співробітництва та міжрегіональних обмінів;
– співпраця з міжнародними та іноземними організаціями, програмами та фондами, що сприяють регіональному розвитку.
7. Моніторинг регіонального розвитку та державне реагування
Моніторинг державної регіональної політики, регіонального розвитку, виконання
державних регіональних програм здійснюється шляхом встановлення відповідних індикаторів, визначення уповноважених на його проведення інституцій, системи оприлюднення
результатів такого моніторингу.
Система моніторингу державної регіональної політики включає відстежування:
– стану та тенденцій соціально-економічного розвитку України з аналізом їх від34

повідності цілям державної регіональної політики;
– стану та тенденцій соціально-економічного розвитку кожного регіону;
– досягнення цілей, визначених у нормативно-правових актах та інших документах, що стосуються регіонального розвитку (стратегій, угод, програм, проектів).
З метою забезпечення такого моніторингу кожний нормативно-правовий акт, що
ухвалюється у сфері державної регіональної політики, має містити відповідні рівні цілей,
досягнення яких можна оцінити: виконання чи не виконання запланованих заходів; безпосередній ефект від реалізації акту; вплив – середньо^ чи довгостроковы наслідки для певної сфери, на яку спрямований акт.
Оцінка розвитку регіонів формується на основі показників, що дають можливість
здійснити кількісний та якісний аналіз соціально-економічного розвитку регіонів, тенденцій та загроз, що виникають.
На основі об’єктивних показників та критеріїв, встановлених для визначення проблемних територій та регіонів, держава приймає відповідні заходи для припинення загроз
та приймає державні програми, направлені на усунення причин, що стали підставою для
реагування.
Моніторинг здійснення державної регіональної політики забезпечується поєднанням статистичного обліку, іншої звітності, проведення аналітичних досліджень та аналізів, звітів, доповідей державних органів та незалежних організацій.
Основними індикаторами, що застосовуються для оцінки регіонального розвитку, є
показники, які характеризують динаміку зростання якості життя, вартості робочої сили,
землі, об’єктів нерухомості, міграцію населення, рівень злочинності, індекс людського
розвитку в порівнянні з середньоукраїнськими показниками.
Основними індикаторами досягнення позитивних результатів у забезпеченні єдності України є показники, що характеризують тенденцію зростання міжрегіональної толерантності (громадянської солідарності), що оцінюється за результатами періодичних соціологічних досліджень, зменшення регіональних акцентів виборчих симпатій за результатами парламентських виборів, динаміка міжрегіональної міграції, міжрегіональних культурних обмінів.
Оцінка діяльності керівників органів виконавчої влади в регіонах здійснюється за
індикаторами, що випливають із завдань державної регіональної політики, та визначаються повноваженнями керівника.
Обов’язковими індикаторами діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування їх посадових осіб в регіонах є відкритість їх діяльності, доступність для юридичних та фізичних осіб, чому має сприяти впровадження системи електронного врядування, інших сучасних інформаційних технологій.
8. Ресурсне забезпечення реалізації державної регіональної політики
Для реалізації Концепції державної регіональної політики передбачається здійснення її правового, інституційного, інформаційного, наукового, кадрового та іншого забезпечення.
Правове забезпечення передбачає:
– формування належного правового середовища необхідного для реалізації цієї Концепції з урахуванням національного та міжнародного досвіду, міжнародних
зобов’язань України, керівних документів Ради Європи і Європейської Комісії, а також
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особливої, координуючої ролі державної регіональної політики у забезпеченні сталого
розвитку України та її регіонів, визначенні секторальних політик;
– прийняття нових законів, спрямованих на забезпечення реалізації державної
регіональної політики, внесення відповідних змін до законодавства, насамперед у бюджетній, земельній, податковій сферах, з питань діяльності органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, реформи адміністративно-територіального устрою;
– проведення інвентаризації та аналізу раніше прийнятих державних програм з
питань регіонального розвитку, розроблення з урахуванням фінансових, інституційних та
інших можливостей пропозицій щодо перегляду, системного узгодження, об’єднання таких програм для забезпечення комплексної й ефективної реалізації Концепції, удосконалення механізмів формування та реалізації таких програм;
– аналіз та узгодження нормативно-методичного забезпечення, прогнозування та
планування соціально-економічного розвитку, просторового планування територій, землі
та лісоустрою, інших інструментів реалізації державної регіональної політики для їх системного, інтегрованого використання;
– розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері формування та реалізації державної регіональної політики з визначенням ефективних правових механізмів реалізації повноважень головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики.
Інституційне забезпечення передбачає:
– функціонування діяльності консультативно-дорадчого органу з питань державної регіональної політики при Кабінеті Міністрів України;
– створення координаційних рад з питань регіональної політики в регіонах України;
– введення у структуру центрального органу виконавчої влади з питань регіонального розвитку територіальних органів у складі обласних державних адміністрацій;
– створення при центральному органі виконавчої влади з питань регіонального
розвитку наукового центру для розроблення наукових основ державної регіональної політики, здійснення методологічного, аналітичного, правового, інформаційного забезпечення та моніторингу реалізації Концепції;
– створення на засадах публічно-приватного партнерства агенцій регіонального
розвитку в регіонах України.
Інформаційне забезпечення передбачає:
– удосконалення з урахуванням міжнародних вимог системи збору, систематизації,
аналізу та поширення даних державної статистики та іншої інформації про стан та тенденції розвитку України та її регіонів, перспективи реалізації державної регіональної політики, забезпечення повноти, об’єктивності, постійної актуалізації такої інформації, можливості її використання для обґрунтування управлінських рішень, безперешкодного доступу
до неї заінтересованих громадян;
– підготовку центральним органом виконавчої влади з питань регіональної політики кожні три роки Національної доповіді про стан регіонального розвитку, яка має містити узагальнені результати проведеного аналізу, оцінку тенденцій розвитку, ефективності здійснених заходів, пропозиції щодо пріоритетних напрямків роботи, визначення проблемних територій та територій пріоритетного розвитку; аналогічні доповіді мають готу36

ватися у регіонах; на підставі таких доповідей відповідні органи державної влади, органи місцевого самоврядування приймають рішення, спрямовані на розв’язання виявлених проблем, щодо розподілу бюджетних коштів, внесення змін до законодавства, інші
рішення;
– створення у кожному регіоні інформаційно-комунікаційної інфраструктури системи електронного врядування в сфері регіональної політики, яка має забезпечити для
будь-якої фізичної чи юридичної особи можливість, використовуючи електронні інформаційні технології, звертатися із запитами до місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування для одержання інформації та публічних послуг;
– розвиток механізмів забезпечення взаємодії інформаційних підрозділів центральних, регіональних та місцевих органів виконавчої влади із засобами масової інформації,
встановлення відповідних взаємоприйнятних стандартів та етичних норм професійної поведінки учасників таких взаємовідносин.
Кадрове забезпечення передбачає:
– розробку комплексу заходів з відповідного кадрового забезпечення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
– визначення критеріїв відбору кадрів, їх просування по службі, ротації на посадах
у різних регіонах України, оцінки праці;
– формування системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та службовців органів місцевого самоврядування, у тому числі через короткотермінові спеціалізовані курси, що готуються з урахуванням нових викликів;
– створення кадрового резерву керівних працівників органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування та забезпечення систематичної роботи з особами,
включеними до такого резерву, у тому числі проведення їх стажувань та навчань у різних
регіонах України.
Фінансове забезпечення передбачає:
– створення системи фондів для фінансування інструментів реалізації державної
регіональної політики, передбачених Концепцією;
– удосконалення податкової системи держави для забезпечення прогнозованого та стабільного фінансування адміністративно-територіальних одиниць усіх рівнів
адміністративно-територіального устрою.
Концепція державної регіональної політики є основою для підготовки проектів
нормативно-правових актів та реалізації політики органами виконавчої влади при реалізації ними наданих законодавством повноважень.
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ВІД 30.01.2008 № 164-р
«ПРО УТВОРЕННЯ РОБОЧОЇ ГРУПИ З РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ КОНЦЕПЦІЇ
ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ»
1. Утворити робочу групу з розроблення проекту Концепції державної регіональної політики у складі згідно з додатком.
Надати голові робочої групи право вносити в разі потреби зміни до її складу.
2. Робочій групі розробити та подати до 1 квітня 2008 р. Кабінетові Міністрів
України проект Концепції державної регіональної політики.

Прем’єр-міністр України
Інд. 39

Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 30 січня 2008 р. N 164-р
СКЛАД
робочої групи з розроблення проекту
Концепції державної регіональної політики
КУЙБІДА
Василь Степанович

–Міністр регіонального розвитку та будівництва України,
голова групи

АВЕР’ЯНОВ
Вадим Борисович

– завідуючий відділом державного управління та
адміністративного права Інституту держави і права
імені В.М. Корецького Національної академії наук

БАТАНОВ
– науковий співробітник відділу
Олександр Васильвоич конституційного права та місцевого самоврядування
Інституту держави і права імені В.М. Корецького
Національної академії наук
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БЕРЕСЛАВСЬКИЙ
Сергій Миколайович

– експерт Центру інституційного розвитку
(за згодою)

БІЛОКОНЬ
Юрій Миколайович

– директор Українського державного
інституту проектування міст “Діпромісто”

ВЛАСЕНКО
– перший заступник голови Фонду сприяння
Олександр Володимирович місцевому самоврядуванню України
КАРП
Галина Василівна

– директор департаменту місцевих
бюджетів Міністерства фінансів України

КАРПІНСЬКИЙ
Юрій Олександрович

– директор Науково-дослідного інституту
геодезії та картографії

КОЛІУШКО
Ігор Борисович

– голова Центру політико-правових реформ
(за згодою)

КОНДИК
Павло Михайлович

– заступник Міністра Кабінету Міністрів
України

КРАВЧЕНКО
Віктор Віталійович

– перший заступник виконавчого директора
Асоціації міст України та громад (за згодою)

ЛІСНИЧИЙ
Василь Васильович

– начальник відділу Інституту
телекомунікацій і глобального інформаційного простору
Національної академії наук

ЛУЦЕНКО
– віце-президент-виконавчий директор
Дмитро Олександрович Громадського центру інституційного розвитку (за згодою)
МАТВІЇШИН
Орест Ярославович

– заступник начальника Управління
регіональної політики Секретаріату Кабінету Міністрів
України

НЕГОДА
В’ячеслав Андронович

– завідувач секретаріату Комітету
Верховної Ради України з питань державного
будівництва, регіональної політики та місцевого
самоврядування (за згодою)

НЕКОЛЯК
Ольга Василівна

– директор департаменту конституційного
права Міністерства юститції України

НИЖНИК
Олена Михайлівна

– директор департаменту регіонального
розвитку Міністерства економіки України

НУДЕЛЬМАН
Володимир Ілліч

– професор Київського національного
університету будівництва і архітектури

ОЛЕЩЕНКО
В’ячеслав Іванович

– старший науковий співробітник
Інституту держави і права імені В.М. Корецького
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Національної академії наук
ПАРХОМЕНКО
Володимир Григорович

– головний консультант Секретаріату
Президента України (за згодою)

ПУХТИНСЬКИЙ
– голова Фонду сприяння місцевому
Микола Олександрович самоврядуванню України
ТКАЧУК
Анатолій Федорович

– радник Президента України (за згодою)

ЧИПЕНКО
Ірина Іванівна

– директор департаменту
адміністративного права Міністерства юстиції України

ЯЦЮК
– начальник Управління регіональної
Володимир Андрійович політики Секретаріату Кабінету Міністрів України
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КОНСОЛІДОВАНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ЩОДО НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ
ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
(підготовлений експертами Ради Європи п. Жераром МАРКУ, Франція
та п. Полом ХІЛДРІТОМ, Великобританія)
1. ВСТУП: МЕТА ТА ІНСТРУМЕНТИ СУЧАСНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Слід зазначити, що існує значний контраст між традиційною та сучасною моделями регіональної політики. Метою регіональної політики традиційної моделі є подолання
диспропорцій розвитку регіонів через застосування державної підтримки та субсидіювання для зосередження підприємств різних галузей в депресивних регіонах. Однак, на практиці такий підхід не виправдався.
Метою сучасної регіональної політики є ефективне використання потенціалу
різних регіонів та районів.
Сучасна регіональна політика враховує вплив ринкової конкуренції та світової економіки на різні регіони та райони. А тому має використовувати це для розвитку як регіонів, так і національної економіки. Різні регіони мають власний потенціал та можливості, а
також стикаються з різними викликами. У цьому контексті Уряд має відіграти свою роль
у визначенні та подоланні перешкод (як і адміністративного, так і ринкового характеру), з
якими стикаються регіони та райони, з метою реалізації їх потенціалу. А це включає зміцнення спроможності регіонів з метою розвитку їх бізнес-можливостей та налагодження
економічного зв’язку з іншими регіонами.
Тому, ключовими інструментами сучасної регіональної політики є:
¾ Інформація та розвідка – створення та розвиток бази даних, відповідно до
якої можливо буде визначити бар‘єри регіонів до розвитку їх потенціалу та можливостей
їх майбутнього розвитку. В результаті чого буде отримано:
– загальнодержавну політику подальшого напрямку регіонального розвитку;
– основу для розробки місцевих стратегій;
– поновлювані та інформативні статистичні дані з регіонів;
– постійну оцінку отриманого результату.
¾ Управлінська інфраструктура – можливість подолати чітку державну координацію та інформаційну диспропорцію через розвиток місцевих та регіональних управлінських офісів, відповідальних перед публічними та іншими зацікавленими сторонами та
з можливістю:
– Забезпечувати ефективний зв‘язок між центральними органами влади та регіональними інституціями. Це надасть можливість державі чітко ставити завдання щодо очікуваного результату, а регіональним інституціям звітувати про прогрес.
– Ефективно співпрацювати з місцевими та регіональними владами, приватним
сектором та громадянським суспільством.
– Відкрито, прозоро та відповідально приймати рішення.
– Оцінювати місцеві та регіональні потреби, завдання та можливості розвитку.
– Мати доступ до ресурсів задля виконання завдань покладених на них державою.
– Оперувати на відповідному просторовому рівні з урахуванням принципів субсидіарності та економічного ефекту.
4

Джерело: Департамент Громад та Місцевого Самоврядування – Великобританія (2008)

41

– Створити відповідні засоби (Агенції Регіонального Розвитку) та інструменти для
імплементації політики та забезпечення сталих показників розвитку.
¾ Ідеологічні та проектні інструменти – відповідна законодавча база для
установ, систем та процедур для забезпечення ефективної діяльності структури регіонального розвитку, що описана вище.
– Ідеологічні інструменти, що оперують на відповідних просторових рівнях через
інституції, покликані підштовхнути та підтримати, наприклад:
z пріоритетні сектори розвитку (сільське господарство, туризм, розвинене виробництво та розвинені послуги);
z інвестиції в базову та фізичну інфраструктуру (водопостачання, утилізація відходів та енергопостачання);
z інвестиції в транспортну інфраструктуру задля покращення зв‘язків між регіонами;
z започаткування та розвиток середнього, малого та мікробізнесу;
z пошук внутрішніх інвестицій;
z інвестування в освіту та тренінги для розвитку спроможності та конкурентноздатності робочої сили.
– Розробити відповідні інструменти впровадження відібраних ідеологічних інструментів.
Є одне важливе питання: як залучити відповідні зацікавлені сторони та на яких засадах будуть прийматися рішення на відповідному рівні децентралізації? Відповідь частково залежить від бачення того, якими мають бути місцеві та регіональні влади, функції,
які вони мають виконувати, та можливостей їх виконання.
У нижченаведеній таблиці надано 4 загальні принципи, які беруться до уваги у Великобританії під час розробки підходів до аналізу недоліків та переваг політики децентралізації на різних рівнях влади та з різних питань4
– Підтримка місцевих рішень: розробка економічної політики, що віддзеркалює різні
економічні завдання для різних регіонів. Децентралізація економічної політики принесе прибуток тільки в тому випадку, якщо регіони стикнуться з різними проблемами та навіть якщо ринкові проблеми, які економічна політика має вирішити, мають
різний вплив або державна політика має неочікуваний просторовий ефект.
– Переконання, що витрати та прибутки, обраховані в усіх сферах економіки: існує ризик, що місцеві влади не зможуть розрахувати макроекономічний вплив змін на інші
юрисдикції (регіон не розраховує впливу на інші регіони), що призведе до політики,
що суперечить національним інтересам або втраті можливостей і є лімітом децентралізації.
– Використання економічних ефектів розміру та масштабу: переваги місцевих підходів також підпадають під економічні ефекти розміру та масштабу. Центральна влада може отримати великі заощадження від втілення широкомасштабних реформ або
мати кращій доступ до спеціалістів та досвіду.
– Здійснення ефективної координації: відображає потребу у координації у різних вимірах та сферах політики та у міжполітичних сферах.
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2. КОНЦЕПЦІЯ: ЇЇ НЕДОЛІКИ ТА ПЕРЕВАГИ
a) Загальна структура концепції
Концепцію поділено на 8 розділів:
1. Загальні положення: цей розділ висвітлює найбільш важливі проблеми, які роблять цю концепцію актуальною, та надає визначення “регіону” та “державної
регіональної політики”.
2. Мета та принципи державної регіональної політики: цей розділ надає широке визначення меті державної регіональної політики та перелічує принципи, на яких
має базуватися ця політика, включаючи багато інституційних принципів, таких
як підтримка розвитку місцевого самоврядування, роль місцевої влади також
враховується в багатьох інших принципах, та серед суб‘єктів, що мають бути залучені до імплементації цієї політики.
3. Міжнародні фактори державної регіональної політики: цей розділ посилається
до багатьох Конвенцій та документів Ради Європи, разом з чим підкреслює той
факт, що державна регіональна політика України має передбачувати розвиток
транскордонного та міжрегіонального співробітництва.
4. Напрями сучасної державної регіональної політики: це найважливіший розділ
через те, що він нагадує програму, в якій виписані приорітети державної регіональної політики.
5. Територіальна організація публічної влади: цей розділ продовжує висвітлювати
адміністративну реформу як складову політики регіонального розвитку або, принаймні, описує те, що завдання цієї політики мають бути взяті до уваги під час адміністративної реформи; передбачається передача повноважень місцевим органам влади.
6. Інструменти реалізації державної регіональної політики: цей розділ у своїй більшості висвітлює публічні фінанси, інформаційні та інші вимоги до планування
державної регіональної політики; також розглядаються економічні питання та
питання персоналу.
7. Моніторинг регіонального розвитку та державне регулювання: ця секція висвітлює індикатори та інформацію, необхідну для проведення моніторингу.
8. Механізми реалізації державної регіональної політики: цей розділ включає в
себе список законодавчих актів, які мають бути прийняті, та інституції, що мають бути засновані; також викладено вимоги відносно інформації та персоналу.
b) Переваги
Концепція визначає багато елементів, що мають створити чітку, зрозумілу державну регіональну політику в Україні.
Вона визначає чіткий набір завдань для регіональної політики України, визнає супутні проблеми та закладає основи адміністративної та державної структури регіональної політики України. Вона також відповідає всім Європейським та міжнародним вимогам
5
Цей процес, за умови повної імплементації, буде кращою гарантією бюджетних надходжень
для регіональної політики ніж прописана у сучасному законі процедура виділення сталої частини
бюджету на регіональний розвиток.
6
Це не суто технічне питання, але й політичне, бо оцінка ситуації та точність рішення щодо
конкретної ситуації залежить від точності доступних даних.
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щодо залучення кращих практик та використання принципів доброго врядування (включаючи: субсидіарність, децентралізацію, відкритість, партнерство та обов‘язки Уряду для
розподілу повноважень між різними гілками влади), окреслює чітке коло потенціальних
політичних інструментів для імплементації регіональної політики та пропонує схему оцінювання її ефективності.
Зокрема, експерти схвалюють деякі пропозиції стосовно: розбудови інституційної
спроможності; управління та операційну імплементацію політики регіонального розвитку; транскордонне співробітництво (хоча експерти пропонують доопрацювати ці питання).
¾ Розбудова інституційної спроможності
Концепція пропонує оптимізацію управління політикою регіонального розвитку на
центральному рівні. Мова йде про центральний орган виконавчої влади та його регіональні представництва (див. розділ 8). Це означає більш чітку ідентифікацію цих структур в
Міністерстві економіки України – на центральному рівні та обласних державних адміністрацій – на обласному. Такі дії сприятимуть спеціалізації та професіоналізації державних службовців у питаннях політики регіонального розвитку. Пропонується віднести питання інституцій регіональної політики до Державного комітету реформ задля врахування
вимог цієї політики під час реалізації майбутніх реформ.
Концепція передбачає цілеспрямований аналіз бюджетних запитів до головних розпорядників коштів в рамках підготовки проекту державного бюджету, з концентрацією коштів на впровадженні цілей та завдань державної регіональної політики (див. розділ 6) Цей підхід може допомогти закріпити регіональну політику в основі процесу прийняття бюджетних рішень а не використовувати її як тимчасову складову5. Загалом, ідеї
з‘єднання державної регіональної політики та бюджету є досить корисними, особливо
після впровадження довгострокового бюджетного планування, і всі засоби забезпечення місцевих влад ресурсами є досить схвальними.
Також рекомендується включити наступні моменти:
– Акцент на міжвідомчу природу державної регіональної політики та необхідність
забезпечення її імплементації через координацію та співробітництво між органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями (див. розділ 1, курсив).
– Акцент на відповідному кадровому забезпеченні органів виконавчої влади всіх
рівнів, на процесі відбору, просуванні по службі, мобільності персоналу та ціле^
направленому тренінгу службовців відповідно до нових завдань (див. розділ 8,
курсив). Все це включає питання регіонального розвитку, але було б добре підкреслити цей факт.
– Визнання необхідності моніторингу ефективності регіональної політики (див.
розділ 7) та необхідності підвищення якості даних для аналізу соціальноекономічного розвитку та системи їх збору (див. розділ 7 та 8)6. Кожні 3 роки мають готуватись звіти про стан регіонального розвитку на всіх рівнях з акцентом
на: розрахунки трендів, результати та пропозиції щодо пріоритетів та пріоритетних територій (див. розділ 8).
7
Агенціі Регіонального Розвитку (АРР) є недержавними організаціями з невеликими повноваженнями
та обов‘язками; вони не базуються на західноєвропейській моделі.
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¾ Управління та операційна імплементація політики регіонального розвитку
Концепція передбачає створення Національної Ради для зв‘язків між державними
органами влади та органами місцевого самоврядування з питань впровадження державної регіональної політики(див. розділ 8). Такий орган міг би бути корисним у разі забезпечення представництва місцевих органів через членів ради та мерів.
Закон має забезпечити “обов’язкові консультації центральних органів державної
влади, в порядку, визначеному законодавством, з органами виконавчої влади у регіонах,
органами місцевого самоврядування під час підготовки та у ході реалізації важливих рішень у сфері державної регіональної політики” (розділ 4). Логічно, що ця Національна
Рада стане місцем таких обов‘язкових консультацій, але вона не має бути ексклюзивною.
Експерти, також хочуть наголосити, що хоча участь представників державних органів виконавчої влади регіонів є важливою, кількість представників місцевого самоврядування
не має бути меншістю в цій Раді, бо може призвести до зниження якості консультацій та
зменшення їх вагомості.
Передбачається створення координаційних рад з питань регіональної політики на
обласному рівні (область, АР Крим, міста Київ та Севастополь). Експерти сподіваються,
що ця рада буде включати в себе представників місцевого самоврядування, приватного
сектора та громадських організацій; у будь-якому разі концепція має більш докладно описати цей процес (функції ради, склад ради).
Розділ 6 також торкається питання розвитку мережі інституцій з питань регіонального розвитку та створення для них базового законодавства на засадах приватнопублічного партнерства. Розділ 8 описує створення таких агенцій у кожному регіоні, АР
Крим, містах Києві та Севастополі. Подібні агенції зараз є широко поширеними в багатьох країнах (Великобританія, Румунія, Туреччина, Латвія, Словакія…) Вони можуть також бути корисним інструментом для України, де вже існують подібні організації7. Але
важливою є оцінка існуючої практики перед переходом до розробки законодавства та переосмислення концепції. В принципі, агенції регіонального розвитку є операційними центрами, покликаними спрямовувати фонди на проекти, орієнтовані на регіональний та місцевий розвиток. Це викликає питання підпорядкування агенцій (кому?) та іх юрисдикції,
поза ідеєю публічно-приватного партнерства. Концепція має більш чітко окреслити їх задачі та визначити їх підпорядкування.
¾ Транскордонне співробітництво
Це питання визнано важливим на європейському рівні, Європейський Союз розробив декілька інструментів для підтримки такого співробітництва. Геополітичне розташування України та її розміри роблять цей процес політично чутливим.
Концепція визнає та зазначає, що активна участь України в міжнародних проектах
та програмах “дозволить значно розширити представництво регіонів України в Європейському економічному та політичному просторі” (див. розділ 3) Також транскордонне співробітництво та співробітництво в рамках європейських структур є серед інструментів імплементації державної регіональної політики (див. розділ 6) та мають бути враховані під
час здійснення реформ (див. розділ 2).
Однак концепція замовчує питання відносин з Росією. Хоча Україна і орієнтується
на ЄС, вона все ж таки тісно пов‘язана з Росією географічними, економічними та куль45

турними зв‘язками, а велика частина населення спілкується російською у повсякденному житті. І це не зміниться, якщо Україна стане членом ЄС. Навіть більше, Україна буде
нести більшу відповідальність за кордон з Росією, тому що це буде зовнішній кордон ЄС.
Тому, довгострокова політика України з питань міжрегіонального та транскордонного співробітництва має включати співробітництво з місцевими та регіональними владами Росії (хоча політичні проблеми можуть цьому завадити на початковому етапі).
c) Головні сфери вдосконалення
Хоча концепція є зрозумілою у виділенні головних елементів, що стосуються основи сучасної регіональної політики, вона потребує наступного доопрацювання та включення до неї детального аналізу сучасної ситуації, визначення пріоритетів та вироблення відповідних аргументів.
Експерти хочуть підкреслити наступні слабкості Концепції:
– Концепція зовсім не згадує про існуючу стратегію регіонального розвитку та законодавство з цього питання, що було прийнято за останні роки, хоча воно може
стати гарною базою для розбудови (вдосконалення) Концепції.
– Не проаналізовано зв‘язки між політикою регіонального розвитку та реформою
місцевого самоуправління, що призводить до сумнівів у такій реформі як у інституційному, так і у фінансовому аспектах.
На додаток, важливим є доопрацювання ряду питань, що не були належним чином
опрацьовані.
Усі недоліки будуть описані у наступних розділах.
3. НЕДОЛІКИ ПОПЕРЕДНЬОЇ РОБОТИ У СФЕРІ ПОЛІТИКИ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
З 2001 року Уряд України працював над питанням створення стратегії регіонального розвитку та прийняття відповідного законодавства.
У травні 2001 року Указом Президента України було затверджено Концепцію дер8
Відповідно до Розділу 2, угоди регіонального розвитку можуть укладатися між центральними та
регіональними органами влади ( АР Крим, міста Київ та Севастополь) з метою реалізації приорітетів,
що ґрунтуються на довготривалій Загальнонаціональній стратегії регіонального розвитку та
відповідних стратегій регіонального розвитку. Метою таких угод є посилення взаємовідповідальності
центральних, регіональних та місцевих влад задля сприяння регіональному розвитку України. Не
зважаючи на те, що в цьому законі не використовується термін «договір», його вживання було б
юридично доцільним, оскільки він (договір) обумовлює відповідальність сторін у разі невиконання
або неналежного виконання зобов‘язань та, відповідно до закону, право однієї сторони розірвати
контракт до часу його скасування відповідними органами.
9
Остаточне рішення щодо визначення території депресивною приймається Кабінетом Міністрів
України, включаючи «показники державних, регіональних та інших фінансових ресурсів для
впровадження програм боротьби з відсталістю (стаття 9). Стаття 10 визначає діяльність центральних
органів виконавчої влади щодо вирішення проблеми депресивних територій.
10
Див. статтю 11. Програма описується як «базовий документ» для імплементації усіх видів
заходів, спрямованих на подолання проблем депресивних територій, «де розташовані державні та
регіональні ресурси». Відповідно до тексту українською мовою термін «регіональні ресурси» не
відноситься до бюджетів регіонів, але визначає всі інші ресурси, що можуть бути мобілізовані в
даному регіоні, в географічному розумінні (регіон як адміністративна одиниця – область).
11
Однак немає визначення самого бюджету. Мова йде про загальну частину або про весь бюджет,
включаючи спеціальну частину бюджету.
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жавної регіональної політики, а в листопаді 2001 року на розгляд іноземних експертів
було представлено законопроект з питань стимулювання регіонального розвитку України.
7 лютого 2002 року було ухвалено Закон України “Про генеральну схему планування територій».
У 2004 році було прийнято “Національну стратегію регіонального розвитку України на 2004-2015 роки», яка включає в себе:
• підсумок усіх мір, прийнятих для підтримки регіонального розвитку;
• детальний економічний аналіз впливу економічних трансформацій на економічну диспропорцію між регіонами та секторальну диспропорцію, особливо в базовій інфраструктурі;
• коротку економічну характеристику кожного регіону України із зазначенням
його потенціалу та проблем.
Це було основою визначення головних задач стратегії регіонального розвитку держави до 2015 року. Також розглядаються інституційні аспекти (територіальна реформа та
європейський вимір регіонального розвитку).
Закон України “Про стимулювання регіонального розвитку” був прийнятий восени 2005 року та набрав чинності 1 січня 2006 року. Цей закон встановлює зрозумілу базу
для політики регіонального розвитку, включаючи прийняття Національної стратегії та регіональних стратегій у кожному регіоні. Базові принципи таких стратегій виписано у законі, а саме:
• загальні інструменти, процедури для імплементації політики регіонального розвитку, зокрема, підписання угод регіонального розвитку між центральними та регіональними органами влади (Розділ 2)8 та
• специфічні інструменти/міри для розвитку “депресивних територій” (Розділ 3),
процедура та індикатори для визначення таких територій9 та прийняття програм подолання депресивності таких територій10.
Закон описує угоди регіонального розвитку та програми подолання відсталості територій як чіткі інструменти для втілення державної політики з питань регіонального розвитку. Другі є більш централізованим інструментом, адже відсталі території можуть бути
лише частиною регіону.
Можливою ідеєю для розрізнення цих двох інструментів може бути факт того, що
тільки заможні регіони мають можливість мобілізації місцевих ресурсів для спільних дій
для підтримки регіонального розвитку; в той самий час місцеві влади відсталих територій
не мають такої можливості, тому програми подолання відсталості мають базуватись на
децентралізації ресурсів. У будь-якому разі заклик до мобілізації ресурсів відсталих територій необхідний, навіть якщо результату і не очікується.
Роз‘яснення з питань фінансування та покриття у Розділі №4 Закону підходять для
обох інструментів. Стаття 12 виключно відноситься до рішень щодо місцевих бюджетів та
фінансування програм боротьби з відсталістю, зі щорічним передбаченням коштів на ці
програми. Держава має виділяти не менше 0.2% річного бюджету11 на регіональний розвиток щорічно. Це є загальний внесок, що покриває як договірні витрати, так і витрати на
боротьбу з відсталістю територій.
Відповідно до Розділу 2 цього закону Міністерство економіки України підготувало
модель регіонального договору та рекомендації щодо процедури його розробки та укла47

дання. Ця інструкція та зразок угоди регіонального розвитку були затверджені на початку
2006 року Урядом України. З кінця 2005 року було розроблено декілька пілотних контрактів.
Угоди регіонального розвитку один раз згадуються у розділі №6 Концепції (інструменти імплементації державної регіональної політики) як спосіб узгодження національних та регіональних пріоритетів.
Однак, у цьому законі не згадуються попередні документи та не дається оцінка їх
впровадженню. Експертів зацікавила доля наступних документів:
– Національна стратегія регіонального розвитку на 2004–2015 роки,
– Генеральна схема планування території України,
– Закон України “Про стимулювання регіонального розвитку” та угоди регіонального розвитку від 2005 року.
Наприклад, чому в Концепції (див. розділ 4) пропонується розробити Закон України “Про регіональний розвиток», абсолютно ігноруючи аналогічний закон від 1 січня
2006 року? Слід уникати повторення вже впроваджених заходів та навчатися отриманого досвіду.
Підсумовуючи, на думку експертів, необхідно враховувати всю попередньо виконану роботу в галузі регіонального розвитку та відштовхуватись від існуючої стратегії та планів щодо її впровадження. Також вони рекомендують розробити пояснювальну записку до Концепції, в якій виписати проблеми соціально-економічного та
природоохоронного порядку та можливості субнаціонального економічного розвитку
України.
4. РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ТА АДМІНІСТРАТИВНА РЕФОРМА
Концепція державної регіональної політики також торкається адміністративної реформи, зокрема, реформи місцевого самоврядування. Ці ідеї не були проігноровані експертами та відмічені як гарні інновативні пропозиції. Однак, зв‘язок політики регіонального розвитку та реформи місцевого самоврядування описано нечітко, напрямок реформи видається розмитим.
Реформа місцевого самоврядування залишається актуальною з 2001 року. За цей
час було розроблено декілька законопроектів для вдосконалення системи, започаткованої Конституцією 1996 року та Законом України “Про місцеве самоврядування” 1997
року. Деякі законопроекти було направлено до Ради Європи на експертизу, зокрема 5 законопроектів у жовтні 2005 року. Бюджетний кодекс 2001 року започаткував більш прийнятну систему фінансування для місцевих влад, яка на практиці не була цілком впроваджена. Суперечливі питання щодо реформи місцевого самоврядування, що є актуальними для української політики, не повністю висвітлені у Концепції.
Деякі положення документу засвідчують намір продовжити процес реформ. Регіони
визначені як “територіальні утворення субнаціонального рівня, які мають регіональні органи виконавчої влади, а також представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь), а також інші
територіальні утворення, визначені законодавством для досягнення особливих цілей розвитку територій” (див. Розділ 1).
Розгляд “місцевих органів виконавчої влади” як частину “регіональних органів виконавчої влади” передбачає проведення однієї з реформ, передбачених законопроектів
48

від 2005 року, хоча на сьогоднішній день регіональні, районні, міські ради міст Києва та
Севастополя не обирають свої виконавчі органи, натомість вони призначаються та підпорядковуються центральним органам виконавчої влади.
Розділ 5 Концепції проголошує нову систему: “На трьох рівнях адміністративнотериторіального устрою діють органи місцевого самоврядування, що мають власні виконавчі органи». Однак, нечітко прописано, що це бачення майбутньої структури, а текст
виглядає дещо незрозумілим, і його можна тлумачити як описання сучасної ситуації. Але
це не так, бо звичайні органи виконавчої влади існують лише на місцевому рівні.
Розділ 2 присвячено “належній підтримці місцевого самоврядування в Україні” та
створенню “для самостійного вирішення територіальними громадами та органами, що
представляють їх спільні інтереси, відповідно до Конституції та законів України, питань
місцевого значення». Таке формулювання також є досить амбіційним з огляду на аналогію зі статтею 140 § 3 Конституції України. Остання визначає регіональні та районні ради
як “такі, що представляють інтереси громад сіл, населених пунктів та міст”, тим самим
позбавляючи їх можливості представляти населення районів та областей. В жовтні 2004
року було запропоновано внести доповнення до статті 140 § 3 з метою надання обласним
та районним радам права представляти інтереси населення, тим самим створюючи умови
для виправдання створення виконавчих органів. Чи означає це, що розробники Концепції
та Уряд України відмовляються від поправок до Конституції від 2004 року? Або це означає (а тому має бути чітко роз‘яснено), що місцеві питання мають вирішуватись органами
місцевого самоврядування, що представляють інтереси населення?
Концепція підтримує “ефективний розподіл влади між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування” та “чіткий розподіл відповідальності між центральними, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з питань розвитку територій” (Розділ 4). У зв‘язку з цим має бути визначено
їх повноваження та сфери діяльності відповідно до сфери їх інтересів. З іншого боку концепція передбачає “врахування органами місцевого самоврядування загальнонаціональних інтересів при вирішенні місцевих та регіональних питань” (розділ 4), в той час, коли
визначення місцевих та регіональних інтересів на національному рівні не є чітким. Концепція тільки заохочує до “створення ефективного механізму представлення національних інтересів на рівні регіонів та територіальних громад», а також має заохочувати їх визнання центральними органами виконавчої влади.
У розділі 5 Концепції йдеться про “перерозподіл влади», але не на принципах субсидіарності, що віддзеркалює передачу повноважень з центру на місця. Зазначається, що
ці функції “надаються” а не “передаються” органам місцевого самоврядування. Більш
того, передача влади обумовлюється широким колом умов, по-перше, “неможливо або
неприйнятно для виконавчих органів влади використовувати такі повноваження». Іншою умовою є те, що “кількість споживачів комунальних послуг є приблизно однаковою
в адміністративно-територіальних одиницях одного рівня». Не зважаючи на те, що такі
ідеї здаються важливими, всі розуміють неможливість їх втілення у життя, оскільки територіальна реформа має базуватися на більш реалістичному підході, включаючи декілька критеріїв.
Експерти схвалюють ствердження, відповідно до якого має бути “справедливий,
прозорий і сталий розподіл податкових ресурсів між державним, регіональними та місцевими бюджетами” (Розділ 4) та “достатній рівень фінансування” після передачі повно49

важень місцевим владам (Розділ 5). Але що саме це означає? Використане формулювання (розподіл) пропонує підхід, що має покращити систему розподілу податків, а не передачу податкових повноважень місцевим владам, що є надзвичайно невигідно для покриття автономної частини місцевих бюджетів (тобто не враховано завдання урівноваження
системи).
У Концепції регіональної політики, відображеній у Законі України “Про стимулювання регіонального розвитку” від 2005 року, був зв‘язок між політикою регіонального
розвитку та подоланням диспропорцій в регіонах, а тому і зв‘язок з реформою державних
субсидій для фінансування місцевих влад. Низький рівень інфраструктури брався до уваги
при вимірюванні диспропорцій між регіонами для визначення відсталих територій та введення в дію програми подолання депресивності, а інфраструктура також має бути в основі угод регіонального розвитку. Влітку 2005 року Міністерство економіки України підготувало нову процедуру “надання державних субвенцій з Державного бюджету України
місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів”, яку було затверджено Кабінетом Міністрів України на початку 2006 року. Хоча зв‘язок між субвенціями та
угодами регіонального розвитку має бути додатково опрацьовано, але основу було закладено в Бюджетному Кодексі (стаття 105). У сучасній концепції є положення щодо “спрямування цільових трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам на вирішення
пріоритетних завдань сталого розвитку регіонів” та “державна підтримка на конкурсних
засадах програм та проектів регіонального та місцевого розвитку на умовах спільного фінансування” (Розділ 6). В будь-якому разі зв‘язок між плануванням регіонального розвитку та цільового фінансування інфраструктурних проектів у цій концепції має бути доопрацьовано.
Підсумовуючи, експертам важливо мати більш чіткі ідеї (бачення того якими мають бути місцеві та регіональні влади в Україні), пріоритети та порядок проведення
реформ.
5. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗГЛЯДУ
Для успішного впровадження реформи Концепція має бути спрямована на практичні зміни в юридичній та адміністративній площинах. У зв’язку з цим слід звернути увагу на низку питань, які залишилися (або частково залишаються) без відповіді:
– Яким буде розподіл повноважень між центральними та місцевими виконавчими органами влади та органами місцевого самоврядування щодо реалізації регіональної політики?
– На основі чого буде визначено повноважний орган в системи децентралізованої
влади?
– Які повноваження буде передано від державного рівня до обласного рівня в контексті регіональної політики?
– Якими функціями та повноваженнями буде наділено регіональні органи виконавчої влади та регіональні органи місцевого самоврядування?
– Які функції виконуватимуть координаційні органи щодо впровадження регіональної політики у АР Крим, містах Київ та Севастополь?
– Яким чином регіональні органи влади посилюватимуть спроможність щодо незалежної реалізації регіональної політики?
– Яким чином відбуватиметься фінансування заходів в рамках реалізації регіо50

нальної політики?
– Які регіональні органи (орган) влади будуть відповідальні за координацію діяльності щодо регіональних концепцій та програм?
– Що є очікуваними результатами розробок регіональних стратегій?
– Як регіональні стратегії відображатимуть інтереси та досвід зацікавлених сторін,
що представляють регіональний та місцевий рівень?
– Чи існуватиме зв’язок між регіональними стратегіями та загальнонаціональними пріоритетами регіонального розвитку, якщо так, то яким чином він буде здійснюватися?
– Який державний орган буде нести відповідальність за реалізацію регіональної
політики в Україні? Чи буде це Національна Рада, “центральний орган виконавчої влади” або Державний комітет?
– Яким чином регіональні органи влади звітуватимуть перед центральними органами влади щодо реалізації регіональної політики?
– Чи буде запроваджено “договірну” основу відносин щодо реалізації регіональної
політики (наприклад, у Франції, Польщі) або цільовий метод (наприклад, у Великій Британії)?
– Чи будуть оприлюднені очікувані результати реформи?
– Чи будуть наміри інтегрувати регіональні стратегії у площину регіональної економіки?
– Які інструменти регіональної політики є пріоритетними з великого переліку наявних, яким чином їх буде впроваджено та як відбуватиметься їх фінансування?
– Які з інструментів регіональної політики належатимуть до повноважень центральних органів влади, а які перейдуть на регіональний рівень?
– Чи планується в Україні (як наприклад у державах-членах ЄС) передача окремих
функцій щодо реалізації регіональної політики організаціям, що представляють
приватний сектор (наприклад, представникам малого та середнього бізнесу), які
в свою чергу будуть підзвітними органам центральної або регіональної влади?
ВИСНОВКИ
Регіональний розвиток має великий вплив на реалізацію економічного та соціального потенціалу регіонів України як і посилення демократичних принципів.
Концепція створює сприятливу базу для такої розбудови. Вона багатостороння,
включає широкий спектр елементів, що формують сучасну регіональну політику. Цей документ було розроблено з огляду на глобальні виклики, які постали перед Україною. Концепція втілює спробу поєднання кращих європейських практик. Однак, існує багато позицій, за якими документ може бути удосконалено.
Концепція не враховує роботу, проведену за останні роки в галузі регіонального
розвитку в Україні. Існує враження, що її було розроблено з “чистого листа», не зважаючи на низку документів та нормативно-правових актів, які було схвалено раніше та мало
бути впроваджено протягом останніх років. Тому Концепція має включати оцінку раніше
схвалених документів з метою уникнення дуалізму щодо діяльності центральних та місцевих органів влади в реалізації регіональної політики.
Концепція не має включати перелік принципів, цілей та пропонованих заходів, а повинна містити аргументи на підтримку запропонованого підходу та напрямку описаних ре51

форм, а також аргументи, які б свідчили на користь такого підходу, та виокремити декілька параметрів, які слугували б як базові для висвітлення процесу регіонального розвитку
та реформи місцевого самоврядування, що було призупинено в останні роки.
Пріоритети регіонального розвиту не в достатній мірі чіткі. Також існує низка важливих питань щодо практичного впровадження такої регіональної політики, що нерозкриті у цій Концепції, але в подальшому можуть стати предметом обговорення Урядом України.
Ключовим пріоритетом визначено посилення спроможності регіональних та місцевих органів влади щодо впровадження регіональної політики. Однак, в Концепції не прописано, яким чином буде забезпечено їх звітність та взаємовідносин з центральними органами влади в діючих юридичних нормах.
Не слід недооцінювати складність використання децентралізації влади для ефективного впровадження регіональної політики. Посилення спроможності органів влади
різних рівнів, налагодження зв’язку та підзвітності між ними, а також забезпечення активного залучення всіх зацікавлених сторін до процесу реформування є надзвичайно важливою умовою для успішності цього процесу.
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ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ»
Цей Закон визначає основні правові, організаційні, економічні, соціогуманітарні та
екологічні засади державної регіональної політики для створення повноцінного життєвого середовища для людей на усій території України, забезпечення просторової єдності
держави та сталого розвитку її регіонів.
РОЗДІЛ 1. Загальні положення
Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
регіон - визначене законодавством територіальне утворення субнаціонального рівня з системою органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування (Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь);
макрорегіон – визначене законодавством для досягнення особливих цілей розвитку
територіальне утворення у складі декількох регіонів чи їх частин, які об’єднані за спільними ознаками та яким притаманні спільні проблеми розвитку;
мікрорегіон – територіальне утворення у межах регіону (частина регіону), що характеризується цілісністю та особливостями розвитку;
державна регіональна політика – сукупність заходів, засобів, механізмів, інструментів та взаємоузгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для створення повноцінного життєвого середовища для
людей на усій території України та забезпечення високого рівня якості життя людини й
просторової єдності держави та сталого розвитку її регіонів;
регіональний розвиток – позитивна динаміка процесу соціальних, економічних,
екологічних, гуманітарних та інших змін у відповідних регіонах як складова здійснення загальнодержавної стратегії розвитку країни відповідно до сформульованих цілей;
суб’єкти регіонального розвитку – органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх об’єднання, організації громадянського суспільства, інші юридичні та
фізичні особи, які беруть участь у розробці та реалізації програм і проектів регіонального розвитку;
організації громадянського суспільства – громадські, благодійні організації, фонди, асоціації, інші недержавні об’єднання осіб та установи, що створюються та діють без
мети отримання прибутку;
проект регіонального розвитку – комплекс взаємопов’язаних заходів для
розв’язання окремих проблем регіонального розвитку, оформлених у документ за встановленою законодавством формою, яким визначаються спільні дії учасників проекту, а
також ресурси, необхідні для досягнення цілей проекту протягом установлених термінів;
програма регіонального розвитку – комплекс взаємопов’язаних завдань та заходів
довготривалого характеру, які спрямовані на досягнення визначених цілей регіонального розвитку, що готується та затверджується у встановленому законодавством порядку та
реалізовується через проекти регіонального розвитку, об’єднані спільною метою;
просторове узгодження – процес та результат гармонізації на конкретній території
інтересів усіх суб’єктів регіонального розвитку, його соціально-економічних, екологічних,
інформаційних, гуманітарних та етнонаціональних складових;
індекс регіонального людського розвитку – інтегральний показник, який відобра53

жає якість життя людини в кожному регіоні в порівнянні з іншими регіонами України за
оцінками їх демографічного розвитку, розвитку ринку праці, матеріального добробуту населення, умов його проживання, рівня освіти, стану та охорони здоров’я, соціального середовища, екологічної ситуації, фінансування людського розвитку.
Індекси регіонального людського розвитку щорічно розраховуються центральним
органом виконавчої влади з питань статистики на основі даних державних статистичних
спостережень та базових вибіркових обстежень домогосподарств.
Стаття 2. Мета державної регіональної політики
1. Метою державної регіональної політики є забезпечення високого рівня якості
життя людини незалежно від місця її проживання.
2. Мета державної регіональної політики досягається через забезпечення:
1) територіально цілісного та збалансованого розвитку України;
2) інтеграції регіонів в єдиному політичному, правовому, економічному, інформаційному та культурному просторі;
3) максимально повного використання потенціалу регіонів з урахуванням їх природних, історичних, економічних, географічних, демографічних та інших особливостей, етнічних і культурних традицій;
4) підвищення конкурентоспроможності регіонів.
Стаття 3. Принципи здійснення державної регіональної політики
1. Державна регіональна політика здійснюється на основі таких принципів:
1) конституційності та законності – відповідності Конституції України, законам
України, актам Президента України та Кабінету Міністрів України, що ухвалюються на
основі законів та на їх виконання;
2) єдності – неодмінності забезпечення просторової, політичної, економічної, інформаційної, соціальної, гуманітарної цілісності території України шляхом збалансованого соціального та економічного розвитку регіонів та підвищення їх конкурентоспроможності ;
3) децентралізації – збалансованого розподілу владних повноважень з управління
розвитком територій між центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування з передачею відповідних ресурсів;
4) деконцентрації – перерозподілу владних повноважень у межах системи органів
державної влади – від центральних до місцевих або між органами державної влади одного рівня;
5) субсидіарності – прийняття рішень та надання публічних послуг на найближчому до громадянина рівні, відповідні повноваження можуть передаватись на вищий рівень
управління лише із міркувань ефективності та економії;
6) партнерства – узгодження цілей, пріоритетів і дій органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування, забезпечення тісного співробітництва, кооперації та
солідарності між суб’єктами регіонального розвитку в процесі формування та реалізації
державної регіональної політики;
7) відкритості – прозорості, прогнозованості, передбачуваності діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування у формуванні та реалізації державної регіональної політики;
8) відповідальності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та
їх посадових осіб у межах наданих їм повноважень за формування і реалізацію державної
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регіональної політики;
9) сталого розвитку – розвитку суспільства, що дозволяє задовольняти потреби нинішнього покоління, не завдаючи при цьому шкоди можливостям майбутніх поколінь для
задоволення їх власних потреб;
10) історичної спадкоємності – врахування та збереження позитивного надбання
попереднього розвитку регіонів.
Стаття 4. Об’єкти та суб’єкти державної регіональної політики
1. Об’єктами державної регіональної політики є територія держави, визначені законодавством її регіони, макрорегіони, мікрорегіони.
2. Суб’єктами державної регіональної політики є Президент України, Верховна
Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, інші
органи, що створюються відповідно до цього Закону.
3. У розробці та реалізації державної регіональної політики можуть брати участь
інші суб’єкти регіонального розвитку.
Стаття 5. Законодавство про державну регіональну політику
1. Законодавство України про державну регіональну політику складається із цього
Закону, законів України “Про стимулювання розвитку регіонів”, “Про планування та забудову територій”, “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України”, “Про Генеральну схему планування території України”, інших законів України та актів Президента України, Кабінету Міністрів України.
Стаття 6. Пріоритети державної регіональної політики
1. Пріоритетами державної регіональної політики є:
1) стимулювання та підтримка місцевих ініціатив щодо ефективного використання внутрішнього потенціалу регіонів для створення та підтримки повноцінного життєвого
середовища, підвищення якості життя людей;
2) зменшення територіальної диференціації за індексом регіонального людського
розвитку, перш за все між столицею держави містом Києвом та іншими регіонами України;
3) формування конкурентоспроможності регіонів через розробку та впровадження
програм і проектів підвищення конкурентоспроможності територій;
3) стимулювання міжрегіональної інтеграції, подолання міжрегіонального відчуження, інтеграції регіональних економічних, інформаційних, освітніх просторів у єдиний
загальноукраїнський простір;
4) визначення проблемних територій у регіонах та впровадження заходів державного реагування на ситуації, що склалися у них;
5) створення ефективної системи охорони навколишнього середовища через врахування екологічної складової у стратегіях регіонального розвитку, оцінювання, вирівнювання та зниження техногенно-екологічних навантажень на довкілля у регіонах;
6) запровадження дієвих інструментів державної підтримки міжрегіональної інтеграції, виконання міжрегіональних проектів та програм;
7) формування, з урахуванням документів Ради Європи та Європейського Союзу,
нормативно-правової бази, необхідної для реалізації державної регіональної політики,
визначеної цим Законом;
8) поліпшення матеріального, фінансового, інформаційного, кадрового та іншого
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ресурсного забезпечення розвитку регіонів, сприяння виконанню завдань органами місцевого самоврядування;
9) створення ефективних механізмів представлення інтересів регіонів на загальнонаціональному рівні, а територіальних громад – на регіональному, забезпечення врахування самобутності регіонів та їх конкурентних переваг при формуванні та реалізації державної регіональної політики.
Стаття 7. Погодження загальнодержавних та регіональних інтересів
1. Погодження загальнодержавних та регіональних інтересів при формуванні та реалізації державної регіональної політики здійснюється через:
1) чіткий розподіл компетенції центральних і місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування;
2) прозорий і сталий розподіл податкових ресурсів між державним та місцевими
бюджетами;
3) обов’язковість консультацій центральних органів виконавчої влади з місцевими
органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування в порядку, визначеному законодавством, для врахування їх інтересів під час підготовки прогнозів та реалізації
програм економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету України,
інших важливих рішень у сфері державної регіональної політики;
4) здійснення державного контролю за конституційністю та законністю рішень органів та посадових осіб місцевого самоврядування.
РОЗДІЛ 2. Засоби забезпечення державної регіональної політики
Стаття 8. Фінансово-економічне забезпечення державної регіональної політики
1. Фінансово-економічне забезпечення реалізації державної регіональної політики здійснюється через:
1) бюджетне планування (коротко-, середньо- та довгострокове);
2) бюджетне вирівнювання;
3) міжбюджетні трансферти, у тому числі цільові трансферти з державного бюджету місцевим бюджетам для розв’язання пріоритетних завдань сталого розвитку
регіонів;
4) бюджети розвитку місцевих бюджетів, які формуються на середньостроковій
основі та на стабільних джерелах надходжень;
5) концентрацію фінансових ресурсів для досягнення пріоритетних цілей та реалізації програм регіонального розвитку за пропозицією центрального органу виконавчої влади з питань регіональної політики на підставі аналізу бюджетних запитів головних розпорядників бюджетних коштів у процесі роботи над проектом
державного бюджету України на наступний рік;
6) об’єднання на договірній основі фінансових ресурсів суб’єктів регіонального розвитку, міжнародних інституцій;
7) прямі державні інвестиції на реалізацію проектів, спрямованих на розбудову та
модернізацію інфраструктури регіонального розвитку;
8) окремі бюджетні програми стимулювання розвитку регіонів;
9) фінансування проектів регіонального розвитку через систему фондів регіонального розвитку.
Стаття 9. Інституційне забезпечення державної регіональної політики
1. Інституційне забезпечення державної регіональної політики здійснюється через:
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1) спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань регіональної політики;
2) Національну раду з питань державної регіональної політики та Раду регіонального розвитку;
3) агенції регіонального розвитку.
2. Інші органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування беруть участь
у реалізації державної регіональної політики відповідно до цього Закону у межах їхніх повноважень, визначених законодавством України.
Стаття 10. Гуманітарне забезпечення державної регіональної політики
1. Гуманітарне забезпечення державної регіональної політики здійснюється через:
1) досягнення гармонійного поєднання загальнонаціонального та місцевого патріотизму у свідомості громадян, насамперед молоді, завдяки відповідному формуванню навчального процесу у середній та вищій школі;
2) запровадження в навчальні плани загальної середньої освіти програм відвідування школярами різних регіонів України, обмінів студентами між навчальними закладами, розташованими у різних регіонах;
3) сприяння розвитку внутрішнього туризму, культурних обмінів між регіонами;
4) підтримку міжрегіональних культурологічних, етнічних фестивалів, виставок,
свят, інших масових заходів, спрямованих на зближення та порозуміння регіональних спільнот та збереження культурного різноманіття регіонів;
5) підтримку організацій громадянського суспільства та засобів масової інформації,
діяльність яких спрямована на забезпечення місцевого та регіонального розвитку та сприяє залученню громадян до процесу міжрегіонального співробітництва
та міжрегіональних обмінів.
Стаття 11. Кадрове забезпечення державної регіональної політики
1. Кадрове забезпечення державної регіональної політики включає:
1) запровадження у системі підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів державних службовців та службовців місцевого самоврядування їх
обов’язкового періодичного стажування в органах виконавчої влади та органах
місцевого самоврядування в різних регіонах України у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України;
2) запровадження міжрегіональної ротації кадрів у практику призначень на посади
в органах державної влади;
3) створення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів
для органів місцевого самоврядування на основі загальнодержавних програм.
Стаття 12. Міжнародне співробітництво у сфері державної регіональної політики
1. Міжнародними засобами забезпечення державної регіональної політики є:
1) стимулювання міжнародної співпраці, забезпечення участі, за рахунок державного фінансування в межах бюджетних призначень для центрального органу виконавчої влади з питань регіональної політики, у виконанні програм та проектів розвитку прикордонного, транскордонного та міжнародного міжрегіонального співробітництва;
3) співпраця з міжнародними та іноземними організаціями, програмами та фондами, що сприяють регіональному розвитку;
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4) забезпечення координації міжнародної технічної допомоги у сфері регіональної
політики центральним органом виконавчої влади з питань регіональної політики.
РОЗДІЛ 3. Формування та реалізація державної регіональної політики
Стаття 13. Порядок розроблення та реалізації Державної стратегії регіонального розвитку
1. Державна політика регіонального розвитку реалізується через розроблення,
ухвалення та здійснення Державної стратегії регіонального розвитку.
2. Державна стратегія регіонального розвитку розробляється на термін сім років і
затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Основним завданням Державної стратегії регіонального розвитку є узгодження інтересів держави та регіонів з урахуванням Генеральної схеми планування території України.
4. Державна стратегія регіонального розвитку визначає:
1) основні принципи та напрями регіонального розвитку;
2) стратегічні завдання регіонального розвитку;
3) національні пріоритети просторового розвитку;
4) державні вимоги щодо особливостей розвитку відповідних макрорегіонів, регіонів, мікрорегіонів;
5) проблемні території національного значення, розвиток яких потребує державної
підтримки;
6) території проривного зростання;
7) території (об’єкти) міжрегіонального, у тому числі транскордонного співробітництва;
8) інші території (об’єкти) із спеціальним режимом використання;
9) механізми реалізації Державної стратегії регіонального розвитку (правовий, інституційний, організаційний, фінансовий, кадровий тощо);
10) заходи з підвищення конкурентоспроможності регіонів;
11) індикатори реалізації Державної стратегії регіонального розвитку та порядок
здійснення її моніторингу.
5. Центральний орган виконавчої влади з питань регіональної політики з метою
врахування у Державній стратегії регіонального розвитку інтересів суб’єктів регіонального розвитку:
1) сповіщає через засоби масової інформації про початок роботи над проектом Державної стратегії регіонального розвитку та визначає для суб’єктів регіонального
розвитку термін і форму подання пропозицій;
2) проводить (у разі необхідності) консультації з суб’єктами регіонального розвитку
для узгодження позицій;
3) оприлюднює письмовий звіт про результати розгляду пропозицій.
6. Реалізація Державної стратегії регіонального розвитку здійснюється шляхом
складання та виконання програм та проектів регіонального розвитку, визначення джерел
їх фінансування з Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел відповідно до цього Закону.
7. Центральний орган виконавчої влади з питань регіональної політики здійснює
моніторинг реалізації Державної стратегії регіонального розвитку та через три роки після початку її реалізації готує пропозиції Кабінету Міністрів України щодо коригування (у
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разі необхідності) її завдань та заходів, продовження терміну дії.
8. Після закінчення терміну дії Державної стратегії регіонального розвитку центральний орган виконавчої влади з питань регіональної політики готує підсумковий звіт
про її виконання.
Стаття 14. Визначення особливих типів територій
1. До особливих типів територій належать:
1) проблемні території – території, розвиток яких потребує державної підтримки,
– макрорегіони, регіони, мікрорегіони, які визначаються відносно низьким рівнем індексу регіонального людського розвитку. Критерієм віднесення територій
до проблемних у загальному вигляді є величина цього індексу, яка не перевищує
75 відсотків від середнього по Україні. У кожному конкретному випадку віднесення територій до проблемних здійснюється на основі спеціального аналізу з
урахуванням рівня природно-техногенної безпеки, занепаду старопромислових
районів тощо, відповідно до методики, затвердженої Кабінетом Міністрів України;
2) території проривного зростання – макрорегіони, регіони, мікрорегіони, конкурентні переваги яких дозволяють забезпечити випереджальний інноваційний
розвиток країни;
3) території (об’єкти) міжрегіонального, у тому числі транскордонного, співробітництва – макрорегіони, регіони, мікрорегіони, які характеризуються спільністю
проблем розвитку та визначаються міжрегіональними угодами;
4) території (об’єкти) зі спеціальним режимом використання – території із землями природно-заповідного, оздоровчо-рекреаційного, історико-культурного призначення, об’єкти оборони, інші території (об’єкти), спеціальний режим використання яких визначено законодавством України;
5) депресивні території – території, визначені такими відповідно до законодавства
України.
Стаття 15. Узгодження державних, регіональних та місцевих інтересів при розробці Державної стратегії регіонального розвитку
1. Розроблений проект Державної стратегії регіонального розвитку перед його поданням на розгляд Національної ради з питань державної регіональної політики підлягає
погодженню з Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та
Севастопольською міськими радами, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, іншими суб’єктами регіонального розвитку відповідно до вимог цієї статті в частині, що стосується їхніх інтересів.
2. Погодженню підлягають такі державні пріоритети:
1) пріоритети, орієнтовані на конкретні території (морські порти, пункти пропуску через державні кордони, траси міжнародних транспортних коридорів, нафтогазопроводи, транскордонні лінії електропередач, території та об’єкти екомережі, території та об’єкти природно-заповідного фонду, території та об’єкти рекреаційного та оздоровчого призначення тощо);
2) пріоритети, які можуть бути альтернативно реалізовані у декількох регіонах або
їх частинах. Конкретні території, де мають бути реалізовані ці пріоритети, визначаються на конкурсних засадах у порядку, який встановлюється Кабінетом Мі59

ністрів України.
3. Процес погодження вважається завершеним після схвалення проекту Національною радою з питань державної регіональної політики.
Стаття 16. Розробка стратегій розвитку регіонів
1. Визначення регіональних інтересів та пріоритетів здійснюється при розробці
стратегій розвитку регіонів.
2. Розробка стратегії розвитку регіону здійснюється відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за рішенням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських рад.
3. Стратегія розвитку регіону розробляється на термін Державної стратегії регіонального розвитку та затверджується відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міськими радами.
4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міська державні адміністрації:
1) сповіщають через засоби масової інформації про початок роботи над проектом
стратегії розвитку регіону та визначають для суб’єктів регіонального розвитку
термін і форму подання пропозицій;
2) проводять (у разі необхідності) консультації з суб’єктами регіонального розвитку
для узгодження позицій;
3) оприлюднюють письмовий звіт про результати розгляду пропозицій.
5. Стратегія розвитку регіону повинна відповідати положенням Державної стратегії регіонального розвитку та має, з урахуванням вимог схем планування території регіону, визначати:
1) основні напрями розвитку регіону;
2) стратегічні завдання розвитку регіону;
3) регіональні пріоритети просторового розвитку;
4) вимоги щодо особливостей розвитку окремих територій в межах регіону;
5) проблемні території регіонального значення, розвиток яких потребує підтримки
на регіональному рівні;
6) території проривного зростання регіонального значення;
7) території (об’єкти) міжрегіонального, у тому числі транскордонного, співробітництва;
8) інші території (об’єкти) зі спеціальним режимом використання;
9) механізми реалізації стратегії розвитку регіону (правовий, інституційний, організаційний, фінансовий, кадровий тощо);
10) заходи з підвищення конкурентоспроможності регіону;
11) індикатори реалізації стратегії розвитку регіону та порядок здійснення її моніторингу.
6. У межах розробки стратегії розвитку регіону обґрунтовується перелік та основні
завдання програм і проектів, які мають забезпечити реалізацію стратегії.
7. Стратегії розвитку регіонів розробляються в порядку, що визначається центральним органом виконавчої влади з питань регіональної політики.
8. За результатами погоджень, передбачених статтею 16 цього Закону, розробляється угода щодо розвитку макрорегіону, регіону, яка укладається між відповідними орга60

нами місцевого самоврядування та Кабінетом Міністрів України та передбачає спільні заходи центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з реалізації в макрорегіоні, регіоні Державної стратегії регіонального розвитку та
стратегії розвитку відповідних регіонів. Розробка та укладення угоди здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
9. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють моніторинг реалізації стратегії розвитку
відповідного регіону та через три роки від початку її реалізації готують пропозиції відповідно Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міським радам щодо коригування (у разі необхідності) завдань та заходів стратегії
розвитку регіону та продовження її дії.
10. Після закінчення терміну дії стратегії розвитку регіону Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації готують підсумковий звіт про її виконання.
РОЗДІЛ 4. Ради з питань регіонального розвитку
Стаття 17. Національна рада з питань державної регіональної політики
1. З метою узгодження загальнодержавних та регіональних інтересів у процесі розробки та реалізації державної регіональної політики відповідно до цього Закону створюється Національна рада з питань державної регіональної політики.
2. Головою Національної ради є Прем’єр-міністр України, заступником Голови –
керівник центрального органу виконавчої влади з питань регіональної політики.
3. Членами Національної ради є уповноважені представники Рад регіонального
розвитку та особи, визначені у частині четвертій цієї статті.
4. До складу Національної ради Кабінетом Міністрів України призначаються:
1) керівники центральних органів виконавчої влади у сферах: фінансів, економіки,
культури, охорони навколишнього природного середовища, аграрної політики,
охорони здоров’я, освіти та науки, земельних ресурсів, транспорту та зв’язку, з
питань надзвичайних ситуацій;
2) по одному представнику від Національної академії наук України, Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України, Асоціації міст України та громад, Асоціації агенцій регіонального розвитку України, Національної академії державного
управління при Президентові України.
5. Організаційне забезпечення діяльності Національної ради покладається на центральний орган виконавчої влади з питань регіональної політики.
6. Рішення Національної ради приймаються більшістю голосів від складу ради та
вводяться в дію розпорядженням Кабінету Міністрів України.
Стаття 18. Повноваження Національної ради з питань державної регіональної
політики
1. До повноважень Національної ради з питань державної регіональної політики належить:
1) погодження проектів урядових рішень у сфері державної регіональної політики;
2) попереднє схвалення Державної стратегії регіонального розвитку;
3) затвердження пріоритетів та критеріїв ефективності використання коштів Національного фонду регіонального розвитку;
4) аналіз та погодження галузевих прогнозів і програм, планів і проектів розбудови
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магістральної інфраструктури, які істотно впливають на регіональний розвиток;
5) координація розроблення та реалізації Державної стратегії регіонального розвитку та стратегій розвитку регіонів;
6) попередній розгляд та подання на затвердження Кабінету Міністрів України пріоритетних програм регіонального розвитку, черговості підтримки проблемних
територій, територій проривного зростання національного рівня, що передбачають фінансування з Національного фонду регіонального розвитку;
7) оцінювання ефективності використання коштів Національного фонду регіонального розвитку;
8) попереднє оцінювання ефективності використання коштів Європейського Союзу, що надходять на цілі регіонального розвитку;
9) аналіз досягнення цілей регіональної політики у регіонах України.
2. Засідання Національної ради з питань державної регіональної політики проводяться не менше двох разів на рік.
3. У разі необхідності або на вимогу Наглядової ради Національного фонду регіонального розвитку, чи не менше однієї третини членів Національної ради з питань державної регіональної політики Голова Національної ради протягом 10 днів скликає її позачергове засідання.
4. Підготовка проектів рішень та засідань Національної ради з питань державної регіональної політики покладається на центральний орган виконавчої влади з питань регіональної політики.
Стаття 19. Рада регіонального розвитку
1. З метою узгодження загальнодержавних та регіональних інтересів у процесі розробки та реалізації державної регіональної політики відповідно до цього Закону у кожному регіоні рішенням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної,
Київської та Севастопольської міських рад за поданням відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій створюється Рада регіонального розвитку.
2. Співголовами Ради регіонального розвитку є відповідно Голова Верховної Ради
та Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим, голова обласної ради та відповідної обласної державної адміністрації, голова Київської, Севастопольської міської ради та
відповідної міської державної адміністрації, заступником голови - керівник відповідного регіонального підрозділу центрального органу виконавчої влади з питань регіональної політики.
3. За посадою до складу Ради регіонального розвитку входять: міські голови міст обласного (республіканського у Автономній Республіці Крим) значення, голови районних
рад та районних державних адміністрацій, голова регіональної торгово-промислової палати, керівник агенції регіонального розвитку.
4. До складу Ради регіонального розвитку включаються представники об’єднань
громадських організацій регіону, бізнес-асоціацій, провідних науково-дослідних установ
регіону та вищих навчальних закладів, що мають статус “національних”.
5. Організаційне забезпечення діяльності Ради регіонального розвитку здійснює
відповідно Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації.
6. Рішення Ради регіонального розвитку приймаються більшістю голосів від скла62

ду Ради та вводяться в дію рішенням відповідно Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, обласної, Київської, Севастопольської міських рад.
Стаття 20. Повноваження Ради регіонального розвитку
1. До повноважень Ради регіонального розвитку належить:
1) погодження проектів рішень відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міських рад у сфері регіонального розвитку;
2) попереднє схвалення проектів стратегії розвитку регіону, програм регіонального
розвитку, проектів угод щодо регіонального розвитку;
3) подання до Національної ради з питань державної регіональної політики програм
та проектів регіонального розвитку для фінансування за рахунок коштів Національного фонду регіонального розвитку;
4) обрання уповноваженого представника Ради регіонального розвитку-члена Національної ради з питань державної регіональної політики;
5) сприяння узгодженню на території регіону галузевих прогнозів і програм, планів і проектів розбудови магістральної інфраструктури, які істотно впливають на
розвиток регіону, та подання відповідних пропозицій Національній раді з питань
державної регіональної політики;
6) ухвалення пріоритетів та критеріїв ефективності проектів регіонального розвитку, фінансування яких здійснюється Регіональним фондом розвитку;
7) оцінювання ефективності використання коштів Національного фонду регіонального розвитку та Регіонального фонду розвитку;
8) нагляд за відповідністю діяльності Агенції регіонального розвитку її меті, чинному законодавству та установчому акту, а також за цільовим використанням коштів і майна Агенції;
9) погодження рішення щодо припинення Агенції регіонального розвитку.
2. Засідання Ради регіонального розвитку проводяться з періодичністю не менше
одного разу на квартал.
3. У разі необхідності або на вимогу Наглядової ради регіонального фонду розвитку,
чи не менше однієї третини членів Ради регіонального розвитку Голова скликає позачергове засідання Ради регіонального розвитку протягом 10 днів.
4. Підготовка засідань та проектів рішень Ради регіонального розвитку покладається на територіальний підрозділ центрального органу виконавчої влади з питань регіональної політики.
РОЗДІЛ 5. Агенції регіонального розвитку
Стаття 21. Агенція регіонального розвитку
1. Агенція регіонального розвитку є неприбутковою організацією, що створюється
у формі установи на засадах партнерства між державним, приватним та громадським секторами на підставі цього Закону та інших актів законодавства України.
2. У кожному регіоні може бути створена і функціонувати лише одна Агенція регіонального розвитку у розумінні цього Закону.
3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації забезпечують агенції регіонального розвитку необхідними приміщеннями та сприяють статутній діяльності.
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Стаття 22. Особливості утворення та діяльності агенцій регіонального розвитку
1. Агенції регіонального розвитку створюються та діють на засадах активного партнерства між приватним, громадським та публічним секторами, яке полягає в їх участі у
заснуванні, фінансуванні та контролі за діяльністю агенцій у межах, визначених законодавством.
2. Агенції регіонального розвитку засновуються відповідно Верховною Радою та Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською
міськими радами та відповідними державними адміністраціями. Засновниками агенції регіонального розвитку можуть бути також регіональні торгово-промислові палати, асоціації підприємців, фінансові установи, що діють у відповідному регіоні, регіональні представництва асоціацій органів місцевого самоврядування чи асоціації органів місцевого
самоврядування відповідного регіону, вищі навчальні заклади та наукові установи регіону.
3. Агенції регіонального розвитку узгоджують основні напрямки своєї діяльності з
пріоритетами державної регіональної політики та завданнями державної та регіональних
стратегій регіонального розвитку.
4. Отриманий від господарської діяльності дохід агенції регіонального розвитку використовують на реалізацію проектів розвитку регіону відповідно до пріоритетів стратегії чи плану діяльності.
5. Агенції регіонального розвитку не залежать від політичного впливу; не конкурують з приватним сектором на вільному ринку; не надають базових соціальних послуг, які
належать до сфери повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Стаття 23. Організаційна структура та повноваження Агенції регіонального розвитку
1. Організаційна структура та повноваження органів управління агенції регіонального розвитку визначаються Цивільним кодексом України, цим Законом, актом про заснування та Положенням про Агенцію регіонального розвитку.
2. Керівним органом Агенції регіонального розвитку є правління, перший склад
якого призначається засновниками при заснуванні Агенції та з урахуванням пропозицій
суб’єктів регіонального розвитку.
3. Агенція регіонального розвитку у межах своїх повноважень:
1) розробляє за власною ініціативою або за дорученням відповідно Ради міністрів
Автономної республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міськоих
державних адміністрацій проекти стратегії розвитку регіону, планів та програм
регіонального розвитку;
2) забезпечує впровадження програм, проектів регіонального розвитку та адміністрування коштів на їх реалізацію;
3) здійснює пошук додаткових джерел фінансових ресурсів для виконання своїх повноважень.
4. Агенція регіонального розвитку:
1) здійснює адміністрування проектів, що підтримуються Фондом регіонального
розвитку;
2) подає Раді регіонального розвитку на розгляд та затвердження проекти, відібрані на основі пріоритетів стратегій регіонального розвитку;
3) готує та подає до Ради регіонального розвитку щорічні пропозиції щодо забезпе64

чення фінансування своєї діяльності;
4) здійснює іншу діяльність відповідно до акта про заснування та Положення про
Агенцію.
Стаття 24. Майно агенції регіонального розвитку
1. Агенція регіонального розвитку може мати у власності кошти та майно, передане їй засновниками або набуте на законних підставах у межах чинного законодавства.
2. Агенція регіонального розвитку не несе відповідальності за зобов’язаннями засновників. Засновники не несуть відповідальності за зобов’язаннями Агенції.
3. Джерелами формування коштів і майна Агенції можуть бути:
1) кошти і майно, одержані як безповоротна фінансова допомога, добровільні внески та пожертви засновників агенції та інших резидентів України;
2) кошти і майно, одержані як благодійна допомога від нерезидентів, включаючи
міжнародну технічну і гуманітарну допомогу;
3) дотації і субсидії з державного і місцевих бюджетів, спеціальних фондів;
4) пасивні доходи відповідно до чинного законодавства України;
5) доходи від основної діяльності згідно із законодавством та установчим актом.
4. У разі припинення Агенції її кошти та майно передаються в доход місцевого бюджету.
РОЗДІЛ 6. Фонди регіонального розвитку
Стаття 25. Система фондів регіонального розвитку
1. Система фондів регіонального розвитку включає Національний фонд регіонального розвитку та регіональні фонди розвитку, які є фінансовими установами, утвореними
для фінансування довгострокових міжрегіональних та регіональних програм і проектів.
2. За рахунок регіональних фондів розвитку фінансуються програми та проекти, що
відповідають пріоритетам, визначеним у Державній стратегії регіонального розвитку та
відповідних стратегіях розвитку регіонів, і спрямовані на забезпечення ефективної реалізації державної регіональної політики.
Стаття 26. Національний фонд регіонального розвитку
1. Національний фонд регіонального розвитку утворюється Кабінетом Міністрів
України для фінансування довгострокових міжрегіональних та регіональних програм і
проектів розвитку вартістю понад десять мільйонів гривень. Вищим органом управління Фонду може бути прийнято рішення про збільшення мінімальної вартості програм та
проектів Фонду.
2. Кошти Національного фонду регіонального розвитку формуються за рахунок таких надходжень:
1) п’яти відсотків від податку на прибуток підприємств, за винятком підприємств
комунальної власності;
2) дотацій з державного бюджету за окремою статтею на політику регіонального
розвитку;
3) міжнародної та іноземної фінансової допомоги;
4) кредитів, якщо на це надано згоду Національної ради з питань державної регіональної політики;
5) інших коштів, не заборонених законом.
3. Діяльність Національного фонду регіонального розвитку забезпечується його
апаратом, який очолює директор Фонду, що призначається на посаду та звільняється з
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посади вищим органом управління Фонду.
4. Вищим органом управління Національним фондом регіонального розвитку є Наглядова рада у складі семи осіб, які призначаються Кабінетом Міністрів України за погодженням із Національною радою з питань державної регіональної політики.
5. Положення про Національний фонд регіонального розвитку затверджує Кабінет
Міністрів України.
6. Діяльність Національного фонду регіонального розвитку підлягає зовнішньому
аудиту.
Стаття 27. Порядок фінансування програм та проектів Національним фондом
регіонального розвитку
1. Національний фонд регіонального розвитку для здійснення відповідних проектів
та програм може надавати кошти у вигляді грантів (на безповоротній основі) та кредитів.
Відсотки за користування кредитами та інші доходи Фонду використовуються для фінансування програм і проектів відповідно до завдань Фонду.
2. Пропозиції щодо фінансування програм та проектів за рахунок коштів Національного фонду регіонального розвитку подаються юридичними особами в порядку, встановленому Національним фондом регіонального розвитку.
Стаття 28. Регіональний фонд розвитку
1. Регіональний фонд розвитку утворюється за рішенням відповідно Верховної Ради
Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міських рад за поданням відповідно Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій.
2. Регіональний фонд розвитку фінансує програми та проекти регіонального розвитку в межах регіону, де він утворений.
3. Кошти Регіонального фонду розвитку формуються за рахунок:
1) частини коштів місцевих бюджетів розвитку, яка визначається відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською, Севастопольською міськими радами;
2) асигнувань Національного фонду регіонального розвитку;
3) коштів, одержаних від приватизації та відчуження комунального майна у порядку, визначеному законом;
4) добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, міжнародної та іноземної фінансової допомоги;
5) інших коштів, не заборонених законом.
4. Положення про Регіональний фонд розвитку затверджує орган, рішенням якого утворено Фонд.
5. Типове положення про Регіональний фонд розвитку затверджує Кабінет Міністрів України.
РОЗДІЛ 7. Моніторинг регіонального розвитку
Стаття 29. Система моніторингу регіонального розвитку
1. Моніторинг регіонального розвитку здійснюється шляхом встановлення відповідних індикаторів, визначення уповноважених на його проведення інституцій, виконання
заходів з відстеження, підготовки та оприлюднення результатів моніторингу.
2. З метою забезпечення моніторингу кожний нормативно-правовий акт, що ухва66

люється у сфері регіонального розвитку, повинен містити відповідні рівні цілей, досягнення яких можна оцінити: виконання чи невиконання запланованих заходів; безпосередній
ефект від реалізації акта, вплив – середньо- чи довгостроковий наслідок для певної сфери, на яку спрямовано акт.
3. Відповідальність за виконання заходів з моніторингу Державної стратегії регіонального розвитку покладається на центральний орган виконавчої влади з питань регіональної політики.
4. Моніторинг проводиться один раз на три роки.
5. За результатами моніторингу центральний орган виконавчої влади з питань регіональної політики готує пропозиції Кабінету Міністрів України щодо коригування (у разі
необхідності) завдань та заходів Державної стратегії регіонального розвитку.
Стаття 30. Індикатори оцінки регіонального розвитку
1. Оцінка розвитку регіонів формується на основі показників, що дають можливість здійснити кількісний та якісний аналіз соціально-економічного, просторового, екологічного, інформаційного, гуманітарного розвитку регіонів, тенденцій та загроз, що виникають.
2. Основними індикаторами, що застосовуються для оцінки регіонального розвитку, є показники, які характеризують динаміку індексу регіонального людського розвитку, вартості робочої сили, землі, об’єктів нерухомості, міграцію населення, рівень злочинності.
3. Специфічні індикатори мають відображати динаміку та сучасний стан окремих
складових регіонального розвитку у порівнянні з середніми по Україні значеннями показників (на душу населення): соціально-економічний, просторовий, екологічний, інформаційний та гуманітарний.
4. Конкретний перелік показників по кожній складовій регіонального розвитку визначається методикою проведення моніторингу, яка затверджується Кабінетом Міністрів
України та є обов’язковою для застосування.
РОЗДІЛ 8. Прикінцеві та перехідні положення
1. Цей Закон, за винятком статей 26-28, набирає чинності через місяць від дня опублікування.
2. Статті 26-28 набирають чинності з бюджетного року, наступного за роком набрання чинності цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України:
1) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України проекти законів про внесення змін до чинних законів та проекти нових законів, що випливають із норм цього Закону;
2) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої
нормативно-правові акти у відповідність із нормами цього Закону;
3) до набрання чинності статтями 26-28 цього Закону ухвалити необхідні рішення,
що випливають із змісту зазначених статей цього Закону.
Президент України В.ЮЩЕНКО
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***
Пояснювальна записка до проекту Закону України “Про засади державної регіональної політики”
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект Закону України “Про засади державної регіональної політики” розроблено за дорученням Кабінету Міністрів України, за наслідками розгляду проекту Концепції державної регіональної політики на засіданні Кабінету Міністрів України 2 липня 2008
року (п.1 протоколу №32).
Необхідність ухвалення Закону прямо випливає зі змісту Концепції державної регіональної політики і є необхідною умовою для створення правової основи реалізації нової
державної регіональної політики, її суб’єктами та ухвалення на основі цього Закону інших
необхідних законів та нормативно-правових актів Уряду.
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою ухвалення Закону є створення законодавчої основи для реалізації нової державної регіональної політики, яка має охоплювати значно ширший спектр питань, ніж
просто підтримка регіонального розвитку.
Концепція державної регіональної політики визначила напрями нової політики та
загальні вимоги щодо інструментів такої політики.
Реалізація ж нової державної регіональної політики, особливо в частині нового інструментарію її здійснення, потребує додаткового законодавчого забезпечення.
Цей Закон якраз має створити таку базову законодавчу основу для початку реалізації нової політики, а також стати основою для підготовки низки інших законів та
нормативно-правових актів Уряду, що випливають із цього Закону.
Закон “Про засади державної регіональної політики” є з одного боку рамковим законом, який є основою для ухвалення інших законів, з іншого боку містить цілий ряд норм
прямої дії, які дають змогу значну частину нових інструментів державної регіональної політики почати застосовувати відразу після ухвалення Закону.
Закон складається із 8 розділів та 30 статей.
У першому розділі даються визначення основних термінів, які вживаються у Законі, встановлюються мета, об’єкти та суб’єкти, принципи та пріоритети державної регіональної політики.
У другому розділі визначаються засоби забезпечення державної регіональної політики.
У третьому розділі Закону визначаються основний зміст державної регіональної політики, порядок розробки та реалізації державної стратегії регіонального розвитку, регіональних стратегій.
У четвертому та п’ятому розділах Закону регулюються питання створення та діяльності інституцій у сфері регіональної політики, зокрема Національної ради з питань
державної регіональної політики рад регіонального розвитку, що діятимуть в регіонах, та
агенцій регіонального розвитку.
У шостому розділі Закону визначається статус, порядок формування та діяльності Національного та регіональних фондів регіонального розвитку, визначаються джерела
надходжень до цих фондів.
Сьомий розділ Закону встановлює загальні підходи до моніторингу здійснення державної регіональної політики і є визначальним для формування відповідної нормативно68

правової бази такого моніторингу, у тому числі для оцінки діяльності керівників органів
виконавчої влади.
Восьмий розділ – прикінцеві та перехідні положення, встановлює порядок набрання чинності цим Законом та визначає доручення Кабінетові Міністрів України на розробку необхідних нормативно-правових актів, що випливають із змісту цього Закону.
4. Правові аспекти
В Україні не існує базового закону у сфері державної регіональної політики. В окремих сегментах цієї широкої сфери правового поля діє низка законів України, зокрема:
Закон “Про стимулювання розвитку регіонів” №2856-ІV від 08.09.2005;
Закон “Про державні цільові програми” №1621-IV від 18.03.2004;
Закон “Про генеральну схему планування території України” №3059-III від
07.02.2002.
Окремі норми Бюджетного, Земельного кодексів, податкових та інших законів після ухвалення цього Закону потребуватимуть певних уточнень та змін, для чого і передбачено приписи, які містяться у розділі восьмому законопроекту.
5. Фінансово-економічне обґрунтування
Після ухвалення Закону з наступного бюджетного року передбачено створення
системи фондів регіонального розвитку, яка складається з Національного фонду регіонального розвитку та 27 фондів розвитку регіонів (у кожному регіоні).
Створення фондів не потребує нових витрат з Державного бюджету – відбудеться лише зміна механізму державного фінансування програм та проектів у сфері державної регіональної політики.
Головним джерелом надходжень до Національного фонду Законом визначено спрямування до фонду 5 % від податку на прибуток підприємств.
Обсяг надходження до бюджету сум зазначеного податку у 2008 році складе (відповідно до показників Державного бюджету України поточного року) 42,3 млрд. гривень, а
у 2009 році (відповідно до проекту Закону України “Про державний бюджет України на
2009 рік”) – 59,3 млрд. гривень.
У 2010-2012 роках прогноз надходження до бюджету сум податку на прибуток підприємств, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.08 № 828 “Про
схвалення Прогнозу показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків і фінансування на 2010-2012 роки», складає: у 2010 році – 73898,2 млн.
гривень, у 2011 році – 82260,8 млн. гривень, у 2012 році – 99532,3 млн. гривень.
Прогнозні надходження до Національного фонду регіонального розвитку за рахунок спрямування до фонду 5 % податку на прибуток підприємств, таким чином, складуть:
у 2009 році – 2965,0 млн. гривень, у 2010 році – 3694,91 млн. гривень, у 2011 році –
4113,04 млн. гривень, у 2012 році – 4976,6 млн. гривень.
За рахунок коштів фондів регіонального розвитку будуть фінансуватися, відповідно до Закону, довгострокові регіональні програми та проекти, що відповідають пріоритетам державної регіональної політики. Це дозволить, з одного боку, сконцентрувати необхідні ресурси на пріоритетних напрямках регіонального розвитку, а з іншого боку, забезпечити цільове, ефективне та багатократне (через фінансування шляхом надання кредитів) їх використання.
Фінансування конкретних соціально-економічних проектів суттєво вплине на підвищення економічної спроможності регіонів і, як наслідок, призведе до нарощування до69

ходної бази Державного та місцевих бюджетів. Розрахувати фінансовий ефект на цей час
не видається можливим.
З наступного бюджетного року цим Законом передбачено створення мережі агенцій регіонального розвитку (по одній у кожному з регіонів) на засадах партнерства між
державним та недержавним секторами. Одним з джерел формування коштів та майна
агенцій, відповідно до Закону, можуть бути дотації та субсидії з державного та місцевих
бюджетів.
Загальна сума кошторису на створення та на забезпечення діяльності 27 агенцій
складає 49,5 млн. гривень (1,83 млн. гривень на кожну), з них 4,2 млн. гривень - на створення, 45,3 млн. гривень – на забезпечення діяльності.
Фактичні видатки з Державного бюджету України з урахуванням того, що кошти на
фінансування агенцій надходитимуть і з інших визначених Законом джерел, складатимуть
до 50 % від вищезазначених сум.
Безпосередній вплив діяльності фондів та агенцій регіонального розвитку на доходну частину Державного та місцевих бюджетів відсутній. Однак слід зауважити, що статутна діяльність фондів та агенцій матиме суттєвий позитивний вплив на ріст доходів бюджетів усіх рівнів, зокрема через:
• розвиток інфраструктури регіону, підвищення інвестиційної привабливості,
покращення умов для розвитку підприємництва;
• залучення додаткових ресурсів з різних джерел, у т.ч. інвестицій у розвиток пріоритетних галузей регіону;
• розвиток існуючих та створення нових господарюючих суб’єктів, створення нових робочих місць, збільшення обсягів виробництва товарів та послуг і, як наслідок, зростання надходжень до бюджету у вигляді податків та зборів тощо.
6. Позиція заінтересованих органів
Позиція заінтересованих органів формується через погодження ними проекту Закону у встановленому порядку.
7. Регіональний аспект
В обговоренні законопроекту взяли участь більшість обласних рад, обласних державних адміністрацій, які в основному підтримали необхідність ухвалення такого закону
та надіслали цілий ряд пропозицій, що були враховані при доопрацюванні проекту. Ухвалення та реалізація Закону дасть змогу започаткувати нові механізми регіонального розвитку, які сприятимуть зменшенню диспропорцій між регіонами та послабленню регіонального егоїзму.
8. Громадське обговорення
Проект Закону обговорювався на двох науково-практичних конференціях, на засіданні круглого столу за участю експертів Ради Європи, був презентований на засіданні
Асоціації малих міст України, розісланий у провідні наукові установи України, розміщений на сайті Міністерства.
9. Прогноз результатів
Ухвалення Закону “Про засади державної регіональної політики” дасть змогу інституюватися новій державній регіональній політиці, сприятиме залученню регіонів до саморозвитку, дасть змогу впровадити в життя такі механізми регіонального розвитку, що легко адаптуються до практики Європейського Союзу та стимулюють активність органів місцевої влади.
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КОНСОЛІДОВАНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ПРОЕКТУ
ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ»
(підготовлений експертами Ради Європи
Ж. Марку, Франція та П. Хілдрітом, Велика Британія)
1. Мета та вступ
Цей висновок включає коментарі та загальну оцінку положень проекту Закону
України “Про загальні засади державної регіональної політики».
У експертному висновку Ради Європи DP/PAD 1/2008 зазначено, що:
«Метою сучасної регіональної політики є ефективне використання потенціалу різних областей та районів.”
Сучасна регіональна політика визнає ту реальність, що ринкова конкуренція й відкритість до глобальної світової економіки по різному впливає на різні регіони та територіальні громади. Як наслідок, вона має використовувати переваги ринкових можливостей у
регіонах і національній економіці. Різні регіони мають різні потенціал і можливості та стикаються з різними проблемами. У цьому контексті, відповідною роллю Уряду є виявлення та подолання бар’єрів (неспроможність ринку та влади), які перешкоджають регіонам
і територіальним громадам та людям, що там мешкають, у реалізації їх потенціалу. Це передбачає розбудову спроможності у регіонах до розвитку бізнесу і людського капіталу, інвестування в інфраструктуру та покращення зв’язку депресивних регіонів з розвиненими.
Таким чином, ключовими інструментами сучасної регіональної політики є:
– A. Стратегія, інформація та розвідка – розробка довгострокового стратегічного підходу, який базується на зібраних фактичних даних про перешкоди, що заважають регіонам і громадам досягти свого потенціалу та оцінити свою спроможність для подальшого розвитку;
– Б. Інфраструктура врядування – розвиток спроможності для подолання погано функціонуючої координації та обміну інформацією між рівнями влади шляхом розбудови інституцій місцевого та регіонального врядування, які чутливо реагують на потреби
свого населення та інших суб’єктів та надають їм якісні послуги;
– В. Інструменти політики та реалізації проектів – забезпечення законодавчих рамок для вироблення політики, які б створили можливість впроваджувати дієву
регіональну політику за допомогою відповідних проектів на відповідних рівнях;
– Г. Фінансування та ресурси – надання необхідного фінансування та інших
ресурсів (напр. кваліфікованого персоналу), що зробило б можливим реалізацію довгострокових підходів до регіонального розвитку.
Нижченаведені загальні коментарі та оцінка законопроекту було підготовлено в
контексті вищезгаданих спостережень щодо очікувань до законодавчої бази сучасної регіональної політики.
Надані коментарі базуються на перекладі згаданого законопроекту на англійську
мову. Висновки щодо положень законопроекту наведено у додатку 1.
2. Засади державної регіональної політики: загальний огляд
Вступ
Задекларованою метою законопроекту (як і раніше представленої Концепції) визначено: “Затвердження основних правових, організаційних та економічних засад
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для покращення якості життя населення на всій території України, посилення
просторової єдності держави та сталого розвитку її регіонів”.
Отже, преамбула дає чітко зрозуміти, що амбітна мета регіональної політики базується на широких принципах і передбачає забезпечення політичної, соціальної та культурної цілісності України разом із економічним розвитком регіонів.
Як зазначено у статті 17 законопроекту, основними складовими змісту державної регіональної політики є мета (стаття 2), принципи (стаття 3), інституційні структу72

ри (статті 24-31) та процеси розробки стратегії (статті 19, 21 та 22). Також законопроект
включає такі важливі питання як фінансування (статті 10, 32-35), кадрове забезпечення
(стаття 14), міжнародні засоби забезпечення державної регіональної політики (стаття 15)
та моніторинг регіонального розвитку (статті 36-37).
Законопроект спрямований на посилення існуючих територіальних утворень субнаціонального рівня (регіони України) з системою органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування – Автономна Республіка Крим, області, міста Київ та Севастополь (стаття 1, пункт 1).
У цілому, загальний підхід до регіонального розвитку в Україні є структурним і базованим на стратегії, тому що в своїй основі він фокусується на процесах формування
структур і стратегії та інфраструктури їх забезпечення на національному та регіональному рівнях з метою підтримки регіонального розвитку в Україні.
Структурна цілісність законопроекту
Кожний із ключових елементів (зазначені вище інструменти – від A до Г) сучасної
регіональної політики закладено в законопроекті. Структурна цілісність документа є дійсно його головною сильною стороною. Проблемні питання, потенційно слабкі сторони та
неузгодженості криються більше у детальному змісті законопроекту.
Положення законопроекту можуть бути чітко представлені у вигляді схеми (див.
схема 1), а його зміст – в чотирьох основних тематичних складових (заголовки першого рядка схеми 1):
– Мета державної регіональної політики: мета, принципи, пріоритети та інші
елементи, що входять у склад регіональної політики;
– Структура регіональної політики: державні установи національного та регіонального рівнів;
– Стратегія регіональної політики: державна стратегія та стратегія регіонального розвитку;
– Інфраструктура забезпечення: фінансування, кадрове забезпечення та моніторинг державної регіональної політики
Коментарі стосовно законопроекту стосуються цих чотирьох тематичних складових.
На додаток до коментарів, кожен розділ також містить пропозиції щодо удосконалення
законопроекту. Загальний SWOT-аналіз наведений перед заключними висновками.
3. Мета державної регіональної політики
Мета та пріоритети
«Метою державної регіональної політики є забезпечення високого рівня якості
життя людини відповідно до затверджених законодавством стандартів незалежно від місця її проживання.” (стаття 2, пункт 1).
Досягнення цієї мети можливе через:
– збалансований розвиток;
– інтеграцію регіонів в єдиному політичному, правовому, економічному, інформаційному та культурному просторі;
– максимально повне використання потенціалу регіонів;
– підвищення конкурентоспроможності регіонів та територіальних громад (стаття
2, пункт 2).
У статті 7 наведено перелік пріоритетів держаної регіональної політики.
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Як було вже зазначено, мета державної регіональної політики базується на широких принципах. Це є однією із сильних сторін законопроекту, особливо враховуючи те, що
цілком відповідає контексту сьогодення і викликам, що постають перед Україною.
Однак, через те, що такому широкому колу пріоритетів надано рівноцінний статус,
може скластися ситуація, коли лише декілька з них можуть бути ефективно реалізовані.
Це може свідчити або про неналежний вибір і визначення стратегічних пріоритетів, або
про відсутність чіткої спрямованості регіональної політики.
Деякі з потенційних проблемних питань реалізації пріоритетів державної регіональної політики викладено нижче:
Мета та пріоритети
“…незалежно від місця її [людини] проживання (стаття 2, пункт
1)”

Механізми “визначення проблемних територій” (стаття 7,
пункт 5); “території проривного зростання … конкурентні переваги яких дозволяють забезпечити випереджаючий інноваційний розвиток країни” (стаття 19,
пункт 2)

Формування поліцентричної системи територіального розвитку
держави
(стаття 7, пункт 3)

Проблемні питання
Мета забезпечення високого рівня якості життя для всіх громадян України є бажаною. Однак, в
умовах глобальної конкуренції та вільного руху населення та капіталу в межах країни, цілком ймовірно, що рівень розвитку регіонів залишатиметься
нерівномірним протягом тривалого періоду.
Очевидно, що це представляє зовсім інші виклики
для регіонального розвитку. Проблемні території
відстають у своєму розвитку і тому потребують
напрямів політики, спрямованих на розв’язання
проблем індустріальної відсталості, подолання
бідності, високого рівня безробіття. Натомість,
“території проривного зростання” демонструють
можливості для інновацій та високого рівня
виробництва не тільки в регіоні, але й у всій
країні. Досягнення збалансованості пріоритетів
у розподілі фінансових ресурсів між цими двома
типами територій може стати справжнім викликом
для регіональної політики.
Україна має необхідні умови для формування
поліцентричної системи територіального розвитку
держави, маючи мережу великих розвинених міст
і відносно розвинених міст. Однак просування
такої системи потребуватиме встановлення
більш міцніших рамок для того, щоб пов’язати
розвиток міст та міст-регіонів з інвестуванням
в інфраструктуру його забезпечення. Для цього
також потрібно, щоб місцеві адміністрації
відігравали більш потужну роль у регіональній
політиці, ніж передбачено у цьому законопроекті.

Попереднє [чинне] законодавство
Перелік попередніх законодавчих актів про державну регіональну політку наведено у Статті 6, п. 1. Це, здається, засвідчує те, що проект Закону України “Про засади державної регіональної політики” базуватиметься на попередньому [чинному] законодавстві.
Залишається незрозумілим чи існують певні протиріччя між чинним законодавством і новим законопроектом. Це важливе питання, на якому акцентовано увагу в екс74

пертному висновку Ради Європи.
Засоби підвищення конкурентоспроможності
У статті 11 наведено перелік заходів, які сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності регіонів (рівню виробництва в регіонах). Однак, ця стаття стоїть дещо окремо.
Ось чому слід з’ясувати, які інституції мають делеговані повноваження за здійснення вказаних заходів і на якому рівні ці заходи є доцільними. Це питання також порушено в експертному висновку Ради Європи DP/PAD 1/2008.
Окрему таблицю наведено у додатку, який містить перелік потенційних проектів у
галузі регіонального розвитку та використання потенційних джерел фінансування як засіб підвищення конкурентоспроможності (викладено у статті 11).
Типи територій
У законопроекті визначено низку типів територій, що мають значення в цілях даного законопроекту. Визначення деяких із них наведено у статті 19. Однак, у цілому (принаймні в перекладі на англійську мову) визначення типів територій не зовсім зрозумілі
та, здається, вони переплітаються. Чи є можливим сформулювати більш зрозумілі та чіткі визначення?
Перелік типів територій, згаданих у цьому законопроекті:
макрорегіони
проблемні території регіонального/
національного значення
території проривного зростання
Території міжрегіонального, у тому числі
транскордонного співробітництва
“Території проривного зростання”
території (об’єктів) з спеціальним режимом
використання
депресивні території

стаття 4
стаття 19, пункт 6; стаття 22
пункт 4
стаття 20, пункт 4; стаття 22
пункт 6
стаття 20, пункт 3; стаття 19,
пункт 6; стаття 22, пункт 4
стаття 20, пункт 2; стаття 19,
пункт 6
стаття 20, пункт 4; стаття 19,
пункт 4
стаття 20, пункт 5

Міжнародні засоби
Міжнародні засоби забезпечення державної регіональної політики, наведені у статті 15, передбачають, що законопроект відповідає контексту політики ЄС.
Що можна було б удосконалити?
– Конкретизувати мету регіональної політики шляхом усунення внутрішніх протиріч між пріоритетами регіональної політики;
– Виявити та усунути будь-як протиріччя між цим законопроектом та чинним (попереднім) законодавством;
– Зробити тіснішим зв’язок між переліком потенційних заходів, наведених у статті 11, та компетенцією і делегованими повноваженнями інституцій національного та регіонального рівнів;
– Раціоналізувати та дати чіткіше визначення типів територій.
4. Інституційне забезпечення регіональної політики
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Вступ
Підхід до регіональної політики був описаний вище як структурний. У цьому розділі розглядаються переваги та потенційні недоліки запропонованих інституційних структур регіонального розвитку на національному та регіональному рівнях.
Національний рівень
На національному рівні згадані три уповноважені “органи” з питань регіонального розвитку, а саме:

Центральний орган
виконавчої влади
(стаття 12, п. 1, стаття 18,
п. 3, стаття 19, п. 4)

Кабінет Міністрів України

Національна Рада
(статті 24 і 25)

«Центральний орган виконавчої влади” згаданий,
але не визначений. Він описаний як такий, що має
ключову роль в ініціюванні та розробленні державної
регіональної стратегії. Чи мається на увазі провідне
центральне міністерство? Більше ніде не йдеться
про міністерства, окрім як у контексті членства в
Національній Раді.
Несе загальну відповідальність за державну
регіональну політику, зокрема – затвердження
державної регіональної стратегії (стаття 19, п. 3) та її
розробки (стаття 16, п. 2).
(Новий) консультативний орган з повноваженнями
наглядати за підготовкою стратегії, програм,
моніторингу використання національного фонду,
моніторингу досягнення цілей тощо. Членство
поширюється від керівників центральних органів
влади до голів Рад регіонального розвитку і
національних асоціацій (напр., Асоціація міст України
та громад, Асоціація агенцій регіонального розвитку
України). Головою Ради є Прем’єр-міністр України.
Вона збирається не менше двох разів на рік, у разі
необхідності – на позачергові засідання.

Сторонній людині не зовсім зрозуміло як відносини між “центральним органом виконавчої влади», Кабінетом Міністрів та Національною Радою спрацюють на практиці.
Проте, здається, що (враховуючи, що Національна Рада збирається доволі нерегулярно) основний обсяг роботи на національному рівні буде здійснювати центральний орган
виконавчої влади (провідне центральне міністерство/міністерства?). Національна Рада
працює як консультативний орган, залучаючи широкі кола представників регіонів та національних асоціацій, які зацікавлені в регіональній політиці.
Як буде зазначено далі, національна стратегія регіонального розвитку буде розроблятися передусім як документ центральної державної влади.
До певної міри формальні консультації з регіонами вбудовані в рамки інституційних структур, наприклад, членство в Національній Раді з правом голосу, але загалом підхід щодо збалансованості є “згори – вниз».
Експертний висновок Ради Європи DP/PAD 1/2008 вітає можливість того, що
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мери та інші обрані представники органів місцевої влади можуть бути членами Національної Ради. Проте не зрозуміло, чи це станеться на практиці.
Регіональний рівень
Структури на національному рівні повторюються і на регіональному рівні. Основними органами на регіональному рівні є:
Регіональні
органи виконавчої
влади

Відповідають за реалізацію державної регіональної політики в
регіоні. Відповідають за розробку стратегій розвитку регіонів
(відповідно до процедур, визначених центральним органом
виконавчої влади)

Рада регіонального
розвитку

Регіональний орган, паралельний Національній Раді. (Новий) консультативний орган, підпорядкований Раді Міністрів АР Крим та
обласним держадміністраціям. Головою Регіональної Ради є Голова Ради Міністрів (обласних держадміністрацій). До складу Ради
входять голови обласних рад, міські голови міст обласного значення, голови районних рад та районних держадміністрацій, голова торгово-промислової палати, керівники агенцій розвитку регіону та представники громадських організацій регіону. Повноваження включають схвалення проектів регіональних стратегій,
програм, критеріїв ефективності проектів, контроль за діяльністю агенцій регіонального розвитку. Збирається не менше одного
разу на квартал, з позачерговими засіданнями у разі необхідності.

Агенція
регіонального
розвитку (АРР)

Неприбуткова організація, що створюється на засадах
партнерства між державним, приватним та громадським
секторами. У кожному регіоні створюється одна агенція. АРР
підзвітна Раді регіонального розвитку. Має повноваження
розробляти програми та проекти регіонального розвитку
відповідно до рішень Ради.

У цих положеннях є нові елементи для України. По-перше, Національна Рада та
Рада регіонального розвитку. По-друге, хоч в Україні й існує мережа Агенцій регіонального розвитку, вони зараз є неурядовими організаціями, які залежать від грантів. Положення законопроекту приведуть до більш формальної мережі Агенцій регіонального розвитку.
Так само як і в національній структурі, регіональна структура є переважно централізованою. Формальні консультації з регіональними суб’єктами вбудовані у рамки інституційних структур, наприклад членство в Національній Раді. Передбачено також право
голосу, але загалом підхід щодо збалансованості є “згори – вниз”.
Що розчаровує у контексті принципів державної регіональної політики, викладених у Статті 3, так це те як мало прогресу на практиці досягнуто в законопроекті стосовно руху в напрямку децентралізації та субсидіарності.
Це можна проілюструвати відсутністю прогресу щодо посилення ролі органів міс12
Mintzberg, H., Ahlstrand, B. and Lampel, J. (1998) ‘Strategy Safari: A Guided Tour through the
Wilds of Strategic Management’, Free Press, New York
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цевого самоврядування, незважаючи на кілька моментів, де згадано їх позицію в регіональній архітектурі (напр., стаття 1, пункт 1, стаття 8, пункт 1). Первинний контекст,
в якому вони згадуються в законопроекті, полягає в консультаціях під час підготовки та
ухвалення національної стратегії (стаття 18, пункт 1) та стратегій розвитку регіонів (стаття 21, пункт 1).
Малюнок 2 – Підготовлені та спонтанні стратегії

(Джерело: Mintzberg, Ahlstrand and Lampel 1998)
Однак, як зазначено у Частині ІІ цього документу, перехід на більш формальну роль
органів місцевого самоврядування є питанням реформи місцевих органів влади, яка на
сьогодні не реалізована.
По-друге, відносини між областями та містами в межах регіонів тільки частково
окреслюються через членство в регіональних радах. Якщо Україна прагне йти у напрямку
поліцентричного розвитку (стаття 7, пункт 3), роль міст (які мають обрані адміністрації)
слід визнати більш офіційно та наділити їх більшими повноваженнями в контексті регіональної політики, ніж це зроблено у положеннях даного законопроекту.
Агенція регіонального розвитку
Проект Закону передбачає більш формальну роль для Агенцій регіонального розвитку, ніж вони мають зараз. Однак, це пропонується у межах дуже щільного контролю
з боку Регіональних Рад за тим, що вони роблять, їхньою організаційною структурою, як
вони фінансуються, як здійснюється моніторинг за їхньою діяльністю (стаття 27), навіть
коли передбачено, що вони матимуть свої правління (що занадто орієнтовано на практику державного сектора). Ці положення, здається, дещо обмежують масштаб інновацій та
ініціатив.
Що можна було б вдосконалити?
– Конкретизувати центральний орган виконавчої влади;
– Посилити роль органів місцевого самоврядування у відносинах з Радою регіонального розвитку;
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– Переглянути роль органів місцевого самоврядування у бік посилення їх ролі у
сфері регіонального розвитку;
– Визначити стратегічну мету діяльності агенцій регіонального розвитку у сфері
регіонального розвитку;
– Передати відповідальність за організаційну структуру, операційні плани тощо
від Ради регіонального розвитку до правлінь агенцій регіонального розвитку (стаття 27,
п.8);
– Посилити роль приватного сектору та громадянського суспільства у правліннях
агенцій регіонального розвитку.
5. Стратегія регіональної політики
Підхід до вироблення національної та регіональних стратегій є здебільшого таким,
що диктується “згори – вниз», але з вбудованими у процес розробки політики механізмами консультацій.
У своїй книзі Мінцберг (Mintzberg et al)12 наводять добре відому відмінність між
“підготовленою стратегією” та “спонтанною стратегією”, що ілюструє нижченаведений
малюнок 2. Автори наголошують на тому, що дуже рідко на практиці можна знайти приклади, коли “задумана стратегія” завершується її реалізацією (тобто, вона не реалізується). Підготовлена або задумана стратегія – це коли загальний план розробляється через
комплексний і системний процес, який є здебільшого “згори – вниз” і жорстко структурований. На практиці найбільш успішні стратегії виникають через інкрементальний процес, який передбачає вбудоване набуття досвіду, завдяки чому суб’єкти творчо задіяні до
пошуку варіантів розв’язання проблем.
Процеси, окреслені у законопроекті мають більше ознак “підготовленої стратегії»,
ніж “спонтанної стратегії», а отже підпадають під відповідні ризики, які виявили Мінцберг та його колеги щодо їх реалізації.
Національна стратегія
Процес вироблення національної стратегії ініціюється “центральним органом виконавчої влади”, який повідомляє про початок процесу розробки та заохочує пропозиції
від місцевих органів виконавчої влади, місцевих органів самоврядування та інших заінтересованих інституцій (стаття 19, пункт 4). Стратегія розробляється на сім років з переглядом через три роки (стаття 19, пункти 2 та 3). Стратегія розробляється “центральним
органом виконавчої влади” (стаття 18, пункт 3). Її зміст визначено в статті 19, пункті 6.
Передбачено можливості для консультацій з національними та регіональними інституціями через діяльність Національної Ради. Проте вона збирається нечасто (не менше двох разів на рік), і процес консультацій залежатиме від того як Рада буде працювати
на практиці щодо того як добре регіональні органи влади будуть здатні впливати на формат і зміст стратегії. Однак, стаття 21, п. 1 є корисною, оскільки закладає положення про
погодження Національної стратегії з місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування та іншими заінтересованими інституціями перед її поданням
на затвердження до Кабінету Міністрів.
Остаточний варіант стратегії затверджується Кабінетом Міністрів (стаття 19,
пункт 2).
Стратегії розвитку регіонів
Вироблення регіональної стратегії в точності повторює розробку національної
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стратегії, але тільки на регіональному рівні Знову ж таки, процес здебільшого “згори –
вниз” у відповідності до процедури, визначеної “центральним органом виконавчої влади”
(стаття 11, п.8), але з вбудованими процесами консультацій.
Відповідальність за розробку регіональної стратегії покладена на Раду Міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації (стаття 22, п. 2). Питання змісту стратегії розвитку регіону визначені у статті 22,
п.4). Можливості для консультацій щодо стратегії з регіональними суб’єктами та інституціями передбачені завдяки ролі Ради регіонального розвитку. Знову ж таки, як і у випадку з Національною Радою, ефективність їх роботи на практиці залежатиме від того, наскільки активними і дієвими на практиці будуть регіональні суб’єкти у формуванні змісту стратегії.
Що можна було б удосконалити?
– Передбачити більш потужні механізми для посилення регіональних внесків у
національну стратегію;
– Зменшити вагу приписів центральної влади щодо вироблення стратегій розвитку регіонів;
– Приділити увагу розбудові спроможності з питань налагодження роботи між
різними рівнями влади та секторами для створення бази даних та стратегічних засад.
6. Інфраструктура забезпечення державної регіональної політики
Законопроект містить кілька статей, які стосуються інфраструктури забезпечення
інституційних і стратегічних засад регіональної політики. Зокрема, це стосується фінансового і кадрового забезпечення та моніторингу регіональної політики.
Фінансування регіональної політики
Стаття 10 встановлює засади фінансування регіональної політики. Проте, в їх теперішній формі, вони не зовсім зрозумілі. Зокрема, вони не роз’яснюють потенційну роль
цільового бюджетного – з державного та обласних бюджетів – фінансування у контексті регіональної політики. Вони пропонують (стаття 10, п.2) елемент бюджетного вирівнювання, але цей пункт не прописаний чітко й зрозуміло. Добре було б усю цю статтю переписати, щоб додати ясності у питаннях фінансового забезпечення регіонального розвитку. Важливо також, щоб фінансування надавалося більше ніж на рік (трирічне фінансування допомогло б довгостроковому плануванню проектів).
Статті 32 і 34 дійсно містять положення про створення національного та регіональних фондів регіонального розвитку та джерела, звідки вони можуть брати ресурси. Однак,
не зрозуміло, яким буде обсяг цих ресурсів, або чи (див. вище) вони будуть доповнюватися бюджетними ресурсами.
Кадрове забезпечення регіональної політики
Стаття 14 окреслює деякі цікаві ідеї щодо підготовки, професійного розвитку та ротації кадрів на регіональному рівні в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. Це єдине положення у проекті закону, яке стосується розбудови спроможності.
Моніторинг регіональної політики
Статті 36 і 37 містять положення про моніторинг регіонального розвитку. Передбачається, що і національна стратегія, і стратегії розвитку регіонів будуть проходити моніторинг кожні три роки. Запитання полягає в тому чи це достатньо часто?
Запропоновано встановити низку соціально-економічних, просторових, екологіч80

них та гуманітарних індикаторів для здійснення моніторингу виконання впроваджуваних
стратегій (стаття 37). Це є бажаною та навіть необхідною умовою.
Що може бути вдосконалено?
– Прописати детальніше цільове бюджетне фінансування регіональної політики;
– Передбачити, щоб фінансування було доступним щонайменше на трирічний період для забезпечення стабільності планування;
– Розробити рамкову політику та документ щодо фактичних даних з регіональної
політики, які б окреслили контекст розробки національної та регіональних стратегій.
7. Аналіз проекту Закону
Зводячи разом коментарі вищенаведеного аналізу законопроекту, можна зробити
загальний висновок про сильні та слабкі сторони, можливості та загрози стосовно цього законопроекту:
Сильні сторони
– Мета регіональної політики широко базується як на політичній, соціальній і
культурній цілісності держави, так і на її економічному розвитку;
– Ціль регіональної політики в Україні є чітко визначеною;
– Основні засади та система підзвітності у сфері регіональної політики в Україні є
прозорими та добре зрозумілими;
– Інституційна структура на регіональному рівні дзеркально відбиває та повністю
відповідає структурі на національному рівні;
– Процедури консультацій з регіональними суб’єктами визначені через положення про членство у Національній раді і регіональних радах та процедури розробки Національної та регіональних стратегій;
– Визнано важливість гуманітарних, освітніх та культурних вимірів у регіональній
політиці;
– Визнано важливість підготовки та професійного розвитку кадрів у регіональних
інституціях;
– Визнано важливе значення формування поліцентричної системи державного територіального розвитку;
– Положення про національні та регіональні фонди регіонального розвитку включено до законопроекту.
Слабкі сторони
– Незрозуміло, що саме є пріоритетами регіонального розвитку серед великого
спектру цілей і пріоритетів регіональної політики України;
– Потенційним протиріччям між підвищенням конкурентоспроможності та зменшенням територіальної диференціації і нерівномірного розвитку не приділено належної
уваги;
– Можливість децентралізувати повноваження і створити міцніші демократичні
інституції та потужніше розвивати місцеве самоврядування на обласному рівні випущена;
– Багато наголосу зроблено на плануванні, контролі та підзвітності, мало на інноваціях, креативності та ініціативах, що є суттєвими складовими ефективної регіональної
політики;
– У цілому, це підхід до регіональної політики “згори – вниз», коли всі важелі
контролю залишаються за державними інституціями, інші органи тільки здійснюють свій
внесок через процедури консультацій;
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– Можливість сприяти формуванню поліцентричної системи територіального
розвитку держави не розроблено ні стратегічно, ні в положеннях інституційних засад;
– Не зрозуміло як наскрізний – через всі рівні влади – підхід буде застосовано до
регіональної політики і як він спрацює на координацію діяльності різних державних установ;
– Інституції, що керують державною регіональною політикою на регіональному
рівні, підпорядковані центральному Уряду;
– Запропонований мандат і роль Агентств регіонального розвитку нечітко окреслені;
– Окрім підготовки і професійного розвитку кадрів, законопроект не містить інших положень, які б безпосередньо сприяли розбудові потенціалу розвитку та інноваціям
у національних, регіональних і місцевих інституціях;
– Внесок приватного сектору і громадянського суспільства в регіональну політику
обмежений.
Можливості
– Створити базовані на широких принципах засади регіональної політики на всій
території України;
– Розробити широко підтримувану державну стратегію регіонального розвитку;
– Розробити широко підтримувані регіональні стратегії регіонального розвитку;
– Більш формально залучати області, національні асоціації, громадянське суспільство, приватний сектор та інших суб’єктів до консультацій з питань вироблення та
реалізації регіональної політики;
– Ініціювати більш довгостроковий процес поступових реформ регіональної політики та інституцій.
Виклики
– Контрольований центральною владою підхід до регіональної політики є неефективним для сприяння інноваціям та творчості стосовно стратегії, ідей щодо політики та їх
реалізації;
– Враховуючи історичний спадок централізованого радянського планування в
Україні, тих положень, що містяться в законопроекті, може бути недостатньо, щоб призвести до змін у культурі планування;
– Без визначення порядку пріоритетів регіональної політики результатом може
стати розмитий набір політик без чіткого напрямку руху;
– Без активнішого залучення на обласному рівні приватного сектору та громадянського суспільства бракуватиме інновацій, творчої енергії та місцевих інвестицій у зміни,
які необхідні;
– Мережа агенцій регіонального розвитку створена в областях, але без чітко визначеного мандату та ролі у сфері регіонального розвитку;
– Протиріччя між регіональними органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування та обраними органами місцевої влади не вирішені належним чином.
8. Висновки
Регіональна політика потенційно має відігравати важливу роль у реалізації економічного та соціального потенціалу регіонів і територіальних громад України та її населення, а також сприяти зміцненню принципів демократичної підзвітності по всій країні.
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Проект закону ґрунтується на раніше розробленій концепції. Він базується на широких принципах і містить багато елементів, які б могли скласти частину сучасної регіональної політики. Однак, він повторює структурний і стратегічний підхід у тому, що
у своїй основі він зосереджується на процесах формування структур і стратегії та інфраструктурі забезпечення на національному та регіональному рівнях для підкріплення регіонального розвитку в Україні. Саме всередині цього структурного підходу лежать його
сильні та потенційно слабкі сторони.
Сильна сторона законопроекту полягає в його архітектурі, що базується на широких амбітних цілях та структурній цілісності; він пропонує чітко окреслену мету та добре
зрозумілі структурні рамки.
Його слабка сторона полягає в деталях положень. Особливо це стосується підходу
“згори – вниз” – робота передусім через державні інституції на національному та регіональному рівнях. Можливості децентралізувати повноваження та створити потужні демократичні інституції на обласному рівні було випущено.
Є процедури, вбудовані як у діяльність Національної Ради, так і регіональних рад,
що створюють можливості для консультацій з регіональними та місцевими суб’єктами
щодо формування та імплементації стратегії. Однак, враховуючи те, що ці органи збираються нерегулярно, а також історію державного централізованого планування в Україні, не зрозуміло чи ці запропоновані реформи будуть достатньо сильними, щоб забезпечити ефективне залучення демократичного громадянського суспільства до регіонального
розвитку. Помітно також як мало уваги приділено в положеннях законопроекту розбудові спроможності.
Україна вже зробила прогрес у регіональній політиці завдяки закону 2006 року, і не
зрозуміло, в якій мірі уроки з цього досвіду були інкорпоровані в цей новий законопроект.
В експертному висновку Ради Європи DP/PAD 1/2008 проголошується:
«Проблеми щодо перетворення реформ децентралізації у дієві результати
на регіональному рівні не можна недооцінювати. Процеси розбудови спроможності, запровадження чітких ліній комунікації та підзвітності між різними рівнями влади та забезпечення активної участі відповідних суб’єктів – все це надзвичайно важливо для успіху реформи».
Врешті решт, цій проблемі частково приділено увагу. Запропонована структура та
система підзвітності для регіонального розвитку є зрозумілими, проте підхід все-таки залишається “згори – вниз». Проте, є шлях, яким слід рухатися, якщо є бажання, щоб реформи були дієвими – децентралізація, розбудова спроможності та ефективне залучення стейкхолдерів до участі в розробці регіональної політики – ключові елементи успішної регіональної політики.
II. ПРАВОВІ ТА ІНСТИТУЦІЙНІ ПИТАННЯ
1. Новий законопроект та чинне законодавство у галузі державної регіональної
політики
В процесі підготовки оцінки проекту Концепції державної регіональної політики виникло враження, що при її розробці в недостатній мірі було враховано вже проведену роботу з метою розвитку інструментів ефективної державної регіональної політики, а також Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів” від 08.09.2005 № 2850-IV.
Під час консультацій, проведених у м. Київ у квітні ц.р., представники українських орга83

нів влади дискутували з приводу незадовільного впровадження цього Закону, його вузької
направленості, неналежного роз’яснення економічних аспектів регіонального розвитку, а
також визначення більшості регіонів як депресивних та визначення лише трьох регіонівдонорів, а загалом неможливості вирішення наявної проблеми.
Наданий законопроект представляє інший підхід. Стаття 6 містить перелік законодавчих актів України про державну регіональну політику, з яким цей законопроект має
узгоджуватися, зокрема закони:
– «Про стимулювання розвитку регіонів»,
– «Про державні цільові програми»,
– «Про планування та забудову територій»,
– «Про Генеральну схему планування території України».
Стаття 17, п. 2 ще раз констатує, що державна регіональна політика буде впроваджуватися відповідно чинного законодавства у сфері регіонального розвитку та планування і знову дається посилання на закон про стимулювання розвитку регіонів та генеральну
схему планування території України та інші законодавчі акти України.
Більше того, відсутні прикінцеві положення про скасування чи внесення змін до
згаданих законодавчих актів.
Таким чином, новий закон має бути запроваджено разом з попереднім
законодавством. Фактично, деякі положення нового законопроекту відбивають положення закону про стимулювання розвитку регіонів. Проте, у деяких випадках ці положення слід краще скоординувати.
Стаття 10 містить перелік інструментів, які вже були представлені у законі про
стимулювання розвитку регіонів, а саме, бюджетне вирівнювання, угоди щодо регіонального розвитку та зосередження державної підтримки на пріоритетних територіях.
Стаття 20 дає визначення депресивності територій, подолання якої у законі про стимулювання розвитку регіонів вже було визначено як мета стимулювання розвитку регіонів.
У статті 21 йдеться про угоди щодо регіонального розвитку, а також дається
роз’яснення правової процедури їх укладання, яка вже була представлена у законі про
стимулювання розвитку регіонів, хоча і з меншим спектром цілей. У новому законопроекті також наведено роз’яснення щодо програм і проектів регіонального розвитку.
У подальших розділах цього експертного висновку питання узгодженості буде враховуватися при оцінці положень нового законопроекту.
2. Структура законопроекту
Законопроект складається з 37 статей, викладених у 5 розділах:
– Розділ 1: Загальні положення. Цей розділ занадто деталізований (15 статей),
багато з наведених положень повторюються та переплітаються із положеннями наступного розділу.
– Розділ 2 (стаття 16-23): Формування та реалізація державної регіональної політики. Йдеться про про компоненти державної регіональної політики, її розробку та інструменти впровадження.
– Розділ 3 (стаття 24-30): Ради з питань регіонального розвитку. Фактично, цей
розділ дає роз’яснення щодо агенцій регіонального розвитку.
– Розділ 4 (стаття 31-35): Фонди регіонального розвитку. Цей розділ не включає
статті щодо фінансування державної регіональної політики та агенцій регіонального роз84

витку.
– Розділ 5 (стаття 36-37): Моніторинг регіонального розвитку.
Структуру законопроекту може бути удосконалено.
Стаття 1 має бути зведена суто до загальних засад, які далі розкриватимуться в інших розділах закону. Визначення термінів (стаття 1), формулювання цілей (стаття 2) та
загальні принципи державної регіональної політики (стаття 3), зрозуміло, повинні знайти
своє місце у статті 1. У цій же статті доцільно перелічити суб’єкти регіональної політики,
напр. органи влади, відповідальні за розробку, прийняття та впровадження державної регіональної політики, а також інші організації, залучені до впровадження (стаття 5), та інші
компоненти правових засад цієї політики (стаття 6). Також варто включити у статтю 1 положення, які є спільними для всіх інших наступних розділів закону та потребують повного розуміння, як, наприклад, мета та загальні принципи: громадянські, культурні та освітні виміри державної регіональної політики (стаття 13), засади кадрового забезпечення на
всіх рівнях (стаття 14) та міжнародні інструменти підтримки (стаття 15).
Натомість, статті 4, 7, 8 і 9 мають стояти окремо, а статті 2 і 3 мають бути доповнені деякими додатковими положеннями (див. розділ ІІІ).
Статті 10 і 11 Розділу 1 мають бути включені у розділ “впровадження державної регіональної політики», якого взагалі немає у цьому законопроекті.
Далі, має бути розділ “інституції, відповідальні за державну регіональну політику»,
розділ “процедури формування державної регіональної політики” та розділ щодо реалізації та інструментів державної регіональної політики. Це не тільки покращить структуру
законопроекту, але й допоможе уникнути дублювання окремих положень, які мають бути
добре скоординовані.
У підсумку, структура законопроекту могла б виглядати таким чином
(із збереженням нумерації даного законопроекту):
Розділ 1: Загальні положення (статті 1 – 3, 5, 6, 13 – 15).
Розділ 2: Ради з питань регіонального розвитку (статті 24 – 27).
Розділ 3: Державна регіональна політика та стратегії регіонального
розвитку (статті 16 – 19 та 21 – 23).
Розділ 4: Інструменти реалізації державної регіональної політики
(статті 10, 11, 20, 28 – 31, 32 – 35; цей розділ міг би бути розбитий на три
підрозділи).
Розділ 5: Моніторинг регіонального розвитку (статті 36 і 37).
Слід зазначити, що у наданому законопроекті немає жодних фінальних положень,
а саме щодо набуття чинності у день оприлюднення та вступу в силу. Це означає, що документ набере чинності у день його публікації або у наступний день (в залежності від положень українського законодавства). Це питання, можливо, в подальшому буде вирішено українською стороною.
3. Цілі та принципи
Стаття 2 присвячена цілям. У статті 3 розглядаються принципи, а у статті 7 наводиться перелік пріоритетів державної регіональної політики. У статті 8 надається детальний опис ще одного принципу, узгодження інтересів держави та регіонів. Стаття 4 визначає “об’єкти державної регіональної політики”. Стаття 12 визначає інституційну структуру державної регіональної політики. Нарешті, у статті 9 у загальній формі викладено методи реалізації державної регіональної політики.
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На думку експерта, структура та визначення статей розділу 1 можуть бути вдосконалені.
Працюючи над концепцією та формулюванням цілей та принципів політики регіонального планування та розвитку, можна звернутися до рамкового Федерального закону Німеччини про регіональний розвиток та планування 1997 р. (хоча цей закон вже не
є обов’язковим для федеральних земель, оскільки федеральний уряд втратив свої повноваження у цьому питанні після останнього перегляду Конституції) та Закону Франції про
регіональне планування та сталий розвиток 1995 р. (зі змінами від 1999 р.). Ознайомлення з цими законами видається доцільним через широкий спектр питань регіонального планування та розвитку, які розглядаються у законопроекті, хоча концептуально вони
значно відрізняються від підходів, які застосовуються у Німеччині та Франції (закон про
стимулювання регіонального розвитку зосереджується перш за все на інструментах, процедурах та моніторингу).
Проблема визначення цілей та принципів регіонального розвитку полягає у вироблені цілей, які є досить загальними за своїм характером, але у той же час є достатньо чіткими у довгостроковій перспективі та не обмежують свободу вибору уряду у визначенні
політичних заходів у середньостроковій перспективі. З іншого боку, базові принципи повинні бути достатньо стабільними та залежати від базових географічних та соціоекономічних факторів. Вони мають бути сформульовані у спосіб, який забезпечує їм належну
юридичну силу, хоч вона і не завжди має обов’язковий характер. Через загальний характер відповідних термінів вони повинні бути сформульовані чітко та стисло; інакше їх значення буде недостатньо точним.
Концептуальний підхід, який застосовується у Німеччині, передбачає чітке розмежування територіального планування (Raumordnung) та політики регіонального розвитку
(regionale Wirtschaftsförderung). Територіальне планування відбувається в натурі відповідно до ієрархії документації з планування, яка враховує не лише їх зміст, а і їх юридичну силу. Як територіальне планування, так і регіональний розвиток реалізуються на рівні земель, оскільки Німеччина являє собою федерацію; повноваження федерального рівня, які стосувалися політики регіонального розвитку, було скасовано під час перегляду
положень Конституції у 2006 р. Розробники українського законопроекту повинні звернути увагу перш за все на архітектуру законодавчої концепції територіального планування
у федеральному законодавстві Німеччини. Зазначений закон Німеччини розпочинається
з “представлення” (Leitvorstellung) територіального планування, яке є ідентичним загальним цілям планування. Стаття 2 визначає “принципи”. При цьому принципи являють собою три види положень, т.з. “імперативів” (Gebote) територіального планування:
цілі (Ziele; які визначаються та забезпечуються на рівні земель), принципи (Gundsätze)
та інші “імперативи”. Принципи являють собою положення загального характеру, що
стосуються ухвалення рішень органами з планування та повинні враховуватися ними; ці
принципи закріплені у нормах законодавства на федеральному та земельному рівнях. Цілі
являють собою обов’язкові для виконання вказівки, які стосуються визначених функцій
або галузей; цілі визначаються органами з планування у відповідній документації. У цій
роботі експерт не розглядає інші імперативні положення. Визначені цілі повинні виконуватися, а принципи повинні “враховуватися” виконавцями. Цілі є єдиними нормами, виконання яких можна забезпечувати у примусовому порядку.
Французька концепція регіонального планування (aménagement du territoire) має
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більш політичний характер, хоча значення планування на регіональному або на вищому рівні зросло протягом останніх 20 років. На відміну від Німеччини, французьке законодавство передбачає можливість розробки національної політики регіонального планування, а мета закону полягає у формулюванні принципів цієї політики та визначенні її інструментів. Стаття 1 визначає мету політики регіонального планування та перелік її базових принципів та цінностей (сталий розвиток та солідарність). Далі закон визначає чотири довгострокові “стратегічні політичні опції», які мають бути реалізовані та детально
викладені положеннях щодо планування на національному рівні (схема суспільних послуг
– “schémas de services collectifs”). Цей закон є більш детальним у викладенні інструментів, таких як приоритетні галузі. Норми з планування надають уряду можливість ухвалювати загальну документацію з планування для великих територій (наприклад, коли існує
потреба в узгодженні інфраструктурних проектів та необхідних заходів з захисту довкілля). Законодавча база для регіонального планування у Франції носить більш орієнтовний ніж імперативний характер. Це означає, що існують певні процедурні зобов’язання,
а законодавство надає різноманітні інструменти планування, які можуть спричиняти виникнення різних прав та обов’язків для суб’єктів права. Але при цьому принципи та стратегічні опції планування не можуть бути реалізовані в обов’язковому порядку відповідно до законодавства, як це відбувається у Німеччині через різноманітні “імперативи” регіонального планування. У Франції головним рівнем планування, який має обов’язковий
характер, є місцевий рівень; мезо-рівень має імперативні повноваження лише у деяких
специфічних регіонах (Іль-де-Франс, закордонні території та регіони, для яких застосовуються директиви з територіального планування (directives territoriales d’aménagement).
Український законопроект видається більш подібним до французької моделі. Так
само, як і у французькому законодавстві, український законопроект чітко визначає необхідність національної політики регіонального розвитку (державна регіональна політика), а регіональне планування та регіональний розвиток тісно пов’язані між собою. Проте, ми можемо запропонувати декілька поправок до розділу 1 законопроекту для того,
щоб більш чітко визначити різні компоненти законодавчої бази для політики регіонального планування в Україні.
1) Деякі пункти статей 2 та 7 є надлишковими. Стаття 7 містить ряд положень, які є
аналогічними до загальних цілей державної регіональної політики або стосуються функцій Кабінету Міністрів. Перші потрібно перемістити до статті 2, яка містить перелік цілей, а інші необхідно видалити. Що стосується пріоритетних положень статті 7: п. 1 є зайвим через наявність параграфу 1 у статті 2; п. 4 є зайвим через наявність п. 2 у параграфі 2 статті 2. Пріоритетне завдання 2 (зменшення територіальних диспропорцій) можна додати до п. 1 (інтегрований та збалансований розвиток) у параграфі 2 статті 2. Нарешті, пріоритетне завдання 3
(утворення поліцентричної системи) потрібно додати до переліку цілей у статті 2
параграф 2.
2) З іншого боку, пп. 5 – 11 стосуються програми діяльності Уряду, вони не можуть бути частиною законодавства і тому повинні бути видалені. Деякі з них опосередковано стосуються інших положень законопроекту: стаття 20 (визначення проблемних територій); стаття 10 (фінансова та економічна підтримка державної регіональної політики) та стаття 32 і наступні статті (фонди регіонального розвитку), які стосуються п. 6, у якому йдеться про застосування ефектив87

них інструментів державної підтримки; стаття 24 та наступні статті про ради регіонального розвитку, які стосуються п. 11, в якому йдеться про створення ефективних інструментів для представництва інтересів регіонів. Виконання законів
є обов’язком Кабінету Міністрів, немає необхідності у повторному викладенні
цього обов’язку у законі про державну регіональну політику. Відповідно до статті 85 Конституції України, парламент не може давати доручення Кабінету Міністрів. Якщо ж Кабінет Міністрів не виконує закони України, парламент може
ухвалити постанову про недовіру Уряду. ПП. Пункти 8–10 також не мають практичної користі: положення про децентралізацію вже згадуються у статті 3, присвяченій принципам (див. принципи децентралізації, субсидіарності та відповідальності). Сумнівним є у першу чергу п. 8, який закликає до “створення ефективної системи державного управління у регіонах, яка здатна забезпечити стабільний розвиток територій”. Незрозуміло, що саме мається на увазі, посилення
децентралізації чи державних органів виконавчої влади на регіональному рівні.
Окрім цього, такі формулювання не зобов’язують уряд або парламент до ухвалення рішення про проведення реформи місцевого управління, необхідність якої
вже давно відома.
3) Деякі принципи, викладені у статті 2 не є такими, що стосуються суто державної
регіональної політики, а державної політики в цілому. Ми маємо на увазі принципи конституційності та законності, верховенства прав людини, відкритості у
роботі органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Ці положення також слід видалити з п. 2. Нарешті, принцип надання державою підтримки для розвитку місцевого самоврядування сам по собі не є принципом державної регіональної політики, він (у наявному формулюванні) не пов’язаний із завданнями та цілями законопроекту. Як вже було зазначено, він не може мотивувати до реальних дій ані Кабмін, ані Верховну Раду. Через це він також повинен
бути видалений з тексту законопроекту.
4) Стаття 4 не має ніякого практичного значення. У ній лише зазначається, що державна регіональна політика реалізується на усій території України, і що у окремих галузях будуть застосовуватися специфічні засоби та політичні заходи. Перше положення (реалізація на усій території України) вже міститься у цілях, викладених у статті 2 (інтегрований розвиток України та інтеграція регіонів як єдиного державного простору) та у принципі єдності відповідно до статті 3. Друге
положення міститься у статті 20, в якій йдеться про різні типи територій. Можливо, доцільно було б додати до статті 3 принцип диференціації державної підтримки, відповідно до характеристик територій задля подолання надмірних територіальних диспропорцій.
5) Дивно, що питанню гармонізації державних інтересів та інтересів регіонів присвячено окрему статтю (стаття 8) у той час як це питання навіть побіжно не згадується у статті 3, де йдеться про принципи. Проте, саме це питання є одним з
основних для політики регіонального розвитку. Дивним також є те, що у статті 8
головна увага приділяється загальним питанням стосунків між центральним та
місцевими рівнями, а не регіональному розвитку та плануванню. Актуальним для
цілей законопроекту є лише п. 3. Відповідно, ми пропонуємо видалити статтю 8,
а п. 3 перенести до статті 3 як додатковий принцип реалізації державної регіо88

нальної політики.
6) Статтю 9 теж вважаємо непотрібною, вона повинна бути видалена. По-перше,
немає необхідності ще раз зазначати (як у параграфі 1), що реалізація державної
регіональної політики буде відбуватися із застосуванням усіх наявних засобів.
У будь-якому випадку, ці засоби повинні надаватися законодавством. По-друге,
відповідно до параграфу 2, прогнозування та планування регіонального розвитку
не покривається принципами у статті 3, їх необхідно додати до переліку принципів. Положення про те, що пріоритети регіонального розвитку повинні визначатися законом, суперечить статті 19 параграф 2, відповідно до якого державна стратегія ухвалюється постановою Кабміну. У вигляді закону має визначатися лише державна стратегія довгострокового розвитку у цілому (стаття 16, параграф 2, а також стаття 18, параграф 2 – пізніше ми доведемо, що ці положення також потребують певного перегляду). Нарешті, питання гармонізації державних (національних) та регіональних (місцевих) інтересів вже розглядається у
статті 8 та, якщо наші рекомендації будуть враховані, буде переміщено до статті
3.
7) Стаття 12 не має сенсу та повинна бути видалена. Базові принципи щодо інституційних рамкових умов, необхідних для реалізації державної регіональної політики, вже визначено у статті 3 (децентралізація, субсидіарність, партнерство,
відповідальність), і вони поглиблюються у наступних розділах, присвячених інституціям та процедурам.
Підсумовуючи вищезазначене, можна зауважити, що текст закону не
повинен містити положення, які не стосуються його завдань або не матимуть ніякого правового ефекту. Відповідно, експерт пропонує наступне:
– Статтю 4 необхідно видалити, до статті 3 необхідно додати принцип диференціації державної підтримки в залежності від характеристик територій задля подолання надмірних територіальних диспропорцій;
– Статтю 7 необхідно видалити, а пп. 2-4 необхідно перемістити до
статті 2;
– Необхідно також прибрати положення 1 (конституційність та законність), 2 (права людини), 12 (відкритість) та 14 (загальна державна підтримка розвитку місцевого самоврядування) у статті 3;
– Необхідно видалити статтю 8, але п. 3 необхідно перенести до статті 3 як додатковий принцип;
– Необхідно видалити статтю 9. Можливо, програмний принцип слід
повністю викласти у статті 3 разом з принципами прогнозування та планування;
– Необхідно видалити статтю 12.
4. Врядування
Положення законопроекту стосуються двох питань: відповідальності центральних
державних органів та їх стосунків з органами місцевого самоврядування, а також заснування рад з питань регіонального розвитку.
A) Довгострокова державна політика розвитку та державна регіональна
політика
Необхідно більш чітко визначити зв’язок між державною регіональною політикою
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(статті 17 та 18) та довгостроковою державною стратегією розвитку (стаття 16), причому друга являє собою загальні рамкові умови для першої. Довгострокова державна стратегія розвитку повинна визначатися на період тривалістю 7 років, при цьому повинна відбуватися її координація з бюджетним плануванням ЄС; її розробляє Кабмін, після чого
її повинен схвалити парламент (стаття 16). Проте, відповідно до статті 18, параграфу
2, стратегія ухвалюється у вигляді закону, і цей закон повинен містити положення про
обов’язкову розробку проекту державної стратегії регіонального розвитку. Така процедура є досить неоднозначною: схвалення певного документу парламентом, ухвалення документу у вигляді закону або схвалення документу через ухвалення закону – це різні речі.
Це справляє відповідний вплив на правовий статус зазначених положень. Відповідно до
Конституції України, Верховна Рада уповноважена ухвалювати закони (стаття 85, п. 3),
затверджувати “загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля” (стаття 85, п. 6); “розглядати і приймати рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України”
(стаття 85, п. 11). Верховна Рада повинна ухвалювати довгострокову державну
стратегію розвитку у вигляді “загальнодержавної програми” відповідно до
п. 6 статті 85, а не у вигляді закону, тому що ця державна стратегія не буде
нормативним актом, а “завдання з розробки державної стратегії регіонального розвитку на цей же період” (стаття 18, параграф 2) повинні виконуватися у рамках довгострокової державної стратегії розвитку, а не у форматі окремого закону. Необхідно відповідним чином змінити параграф 2 статті 16 та параграф 2 статті 18.
Також результатом розгляду статей 16 та 19 є те, що державна регіональна стратегія є документом з реалізації довгострокової державної стратегії розвитку. Ось чому вона
розробляється і ухвалюється Кабінетом Міністрів без залучення парламенту (стаття 19,
параграф 2).
B) Функції центральних органів державної влади та участь місцевих органів влади у реалізації державної регіональної політики
Законопроект передбачає участь органів місцевого самоврядування у процесі формулювання та реалізації державної регіональної політики та стратегій регіонального розвитку.
Органи місцевого самоврядування, так само як і місцеві органи виконавчої влади
(напр., місцеві державні адміністрації):
– можуть подавати центральним органам влади свої пропозиції стосовно довгострокової державної стратегії розвитку одразу після оголошення розробниками
початку роботи над цією стратегією (стаття 18, параграф 1);
– можуть подавати центральним органам влади свої пропозиції стосовно державної регіональної політики одразу після оголошення відповідного центрального
органу влади про початок її розробки (стаття 19, параграф 4);
– можуть подавати на розгляд свої пропозиції стосовно стратегії регіонального
розвитку (стаття 23, параграф 1);
– брати участь у погодженні державної стратегії регіонального розвитку до її представлення у Кабінеті Міністрів (стаття 21). Проте цей пункт навряд чи можна
реалізувати, якщо ставитися до нього серйозно. Через велику кількість органів
місцевого самоврядування експерт пропонує замінити український тер90

мін “погодження” (який зазвичай перекладається на іншу мову як
схвалення чи згода) словом, яке позначало б можливість отримання
роз’яснень стосовно зазначеного проекту; у параграфі 2 зазначені пріоритети спеціальних територій або пріоритети, які повинні бути реалізовані у кількох регіонах або у їх частинах. Але у цьому ж параграфі не зазначено, хто має їх
схвалювати;
– регіональні відділення Асоціації міст та громад України представлені у керівній
раді агенції регіонального розвитку (стаття 30, параграф 2).
Також місцеві органи влади долучаються до процесу ухвалення рішень із зазначених питань у наступний спосіб:
– регіональна рада повинна схвалювати програми та проекти з регіонального розвитку після погодження з Національною Радою (стаття 23, параграф 2);
– органи місцевого самоврядування, після завершення процесу погодження згідно статті 21 параграфу 2, повинні погодити з Кабінетом Міністрів з питань розвитку регіону, макрорегіону, групи регіонів або їх частин.
У такий спосіб забезпечується або міг би забезпечуватися принцип децентралізації, викладений у статті 3, якби регіональна рада не залежала від місцевої держадміністрації, яка є її виконавчим органом. Але це питання вже стосується реформи місцевого управління, яка ще не розпочалася.
C) Ради з регіонального розвитку
Законопроект передбачає створення Національної Ради з питань регіональної політики (стаття 24) та рад з питань регіональної політики (одна рада на кожну область (або
регіон, у випадку з Автономною Республікою Крим), а також ради у Києві та Севастополі)
(стаття 26). Ці ради мають виконувати різноманітні завдання у сфері політики регіонального розвитку. За своєю структурою та функціями вони являють собою комбінацію органів влади та представників інституцій або інтересів, пов’язаних з реалізацією державної
регіональної політики. Так, до Національної Ради входять голови рад з регіонального розвитку (які є головами місцевих держадміністрацій, див. статтю 26) та, у такій самій кількості, представники “зацікавлених інституцій” (законопроект не надає більш детального
роз’яснення), призначені рішенням Кабінету Міністрів (така норма є занадто розмитою
і не вказує, хто саме кого призначає). Окрім цього законопроект передбачає входження
до Ради інших членів відповідно до їх функцій, до яких належать голови різних центральних органів виконавчої влади, а також представники Асоціації міст та громад України та
представники деяких інших організацій. Головою Національної Ради є Прем’єр-міністр.
Склад ради з регіонального розвитку визначається (стаття 26), головним чином,
функціональними обов’язками її членів, до яких входять голови обласних рад, голови
(мери) міст регіонального значення, голови районних держадміністрацій, голови торговопромислових палат, голови агенцій з регіонального розвитку (закон не визначає порядок
призначення, див. статтю 30). Також до ради можуть входити представники різноманітних
неурядових організацій, бізнес-асоціацій, регіональних вузів та дослідницьких установ.
Більш детально ці питання має визначати регіональна держадміністрація.
При цьому відсутнє чітке визначення повноважень рад з регіонального розвитку.
Відповідно до законопроекту, Національна Рада з питань регіональної політики (стаття
24, параграф 1) та ради регіонального розвитку (стаття 26, параграф 1) є “дорадчими органами”. Але їх функції, як визначено у статтях 25 та 27, можуть бути не тільки дорадчи91

ми, а і директивними у деяких випадках.
Так, Національна Рада:
– погоджує державну стратегію регіонального розвитку перед її ухваленням у
пунктах, які стосуються пріоритетів взаємодії між агенціями та регіонами (п. 2);
– погоджує пріоритети та критерії виконання зобов’язань Національного Фонду
регіонального розвитку (п. 3);
– погоджує секторальні прогнози та програми, плани та проекти розвитку основної інфраструктури, які мають значення для регіонального розвитку (п. 5);
– погоджує кандидатури членів ради директорів Національного Фонду регіонального розвитку до їх призначення на посаду Кабінетом Міністрів (стаття 32, параграф 5).
Знову-таки, слово “погодження” може призвести до неоднозначностей у тлумаченні, оскільки його можна розуміти як “надання згоди” або “схвалення», що означає наявність повноважень стосовно участі в ухваленні відповідних рішень.
З іншого боку можна зазначити, що головна роль Національної Ради полягає у розробці або оцінці проектів рішень уряду з питань регіонального розвитку (п. 1), організації
розробки державної стратегії регіонального розвитку (п. 2), координації розробки та реалізації державної стратегії регіонального розвитку та стратегій регіонального розвитку
(п. 6), а також у здійсненні моніторингу та оцінювання (пп. 8, 10, 11).
Зазначені функції ще більше стосуються рад регіонального розвитку, які:
– погоджують пріоритети та критерії для проектів, фінансування яких здійснюється регіональним фондом розвитку (стаття 27, параграф 1, п. 5);
– погоджують основні напрямки діяльності, організацію, ресурси, бізнес-плани та
звіти агенції регіонального розвитку (п. 8);
– погоджують процедуру призначення та оплату праці директора агенції регіонального розвитку;
– погоджують рішення про призначення, звільнення та заміщення директора агенції регіонального розвитку, погоджують річний баланс, фінансові звіти та результати роботи агенції (п. 11);
– обирають аудитора для агенції та погоджують умови контракту з ним (п. 12)
тощо.
Нарешті, стаття 23 параграф 6 та стаття 25 параграф 6 присвячені “рішенням”, які
мають “виконуватися” постановою Кабінету Міністрів або, відповідно, головою місцевої
держадміністрації.
Отже, положення про Національну Раду та ради регіонального розвитку потребують роз’яснення. Якщо вони є лише дорадчими органами, їх повноваження необхідно визначити відповідним чином, напр., як внесення пропозицій, порад, рекомендацій тощо. Якщо автори законопроекту бажають
надати цим структурам можливість ухвалення рішень з деяких питань (наскільки це можна зрозуміти з процитованих вище положень законопроекту),
необхідно уточнити положення стосовно їх складу, процедури ухвалення рішень та процедури оскарження.
5. Інструменти для реалізації
Якщо розробники законопроекту звернуть увагу на наші рекомендації, вони виді92

лять окремий розділ, присвячений інструментам реалізації державної регіональної політики. Цей розділ повинен містити загальні положення стосовно підтримки конкурентоспроможності регіонів, а також фінансових інструментів та інструментів планування.
Проте наявні положення потребують кращого узгодження з іншими актами законодавства, у першу чергу – з законом 2005 р. про стимулювання регіонального розвитку. Деякі положення законопроекту повинні мати чітке посилання на статті цього закону. Окрім цього, через новий підхід, запропонований законопроектом, зазначений закон
може потребувати деяких змін, які мають бути представлені в останньому розділі (прикінцеві положення) нового закону.
Наразі стаття 11 підкреслює необхідність підвищення конкурентоспроможності регіонів. Ця вимога є вірною як для регіонів, які розвиваються, так і для депресивних територій. Наявний перелік різноманітних заходів повинен бути втілений у конкретних програмах та проектах для конкретних територій. Але п. 1 необхідно видалити, оскільки і так
зрозуміло, що метою програм та проектів є підвищення конкурентоспроможності регіонів, і що реалізація цієї мети потребуватиме розробки програм та проектів.
Наступними мають бути вже існуюча стаття 20 та нова стаття, яка стосується угод
з питань регіонального розвитку, а також статті, присвячені фондам регіонального розвитку та агенціям регіонального розвитку.
A) Пріоритетні території
Стаття 20 представляє типологію територій у контексті державної регіональної політики. Ця типологія потребує вдосконалення. Зазначені території не завжди співпадають
з існуючими адміністративними одиницями. Але для визначення кожної категорії територій необхідно покладатися на наявну статистичну базу. Відповідно, якщо уряд бажає використовувати функціональні та економічні райони як базу для реалізації державної регіональної політики, законопроект повинен містити посилання на різні класифікації, наявні для складання необхідних статистичних матеріалів. У будь-якому випадку, уряд повинен
буде діяти таким чином задля координації своєї роботи з Європейською політикою єднання. Посилання на функціональні райони є новим у порівнянні з законом 2005 р. про стимулювання регіонального розвитку, який звертався до територіальних одиниць, менших
за площею ніж регіон, лише заради визначення відсталих територій, для чого було обрано рівень районів. Відповідно, закон 2005 р. розрізняв промислові, сільські райони та міста обласного значення (стаття 6 закону про стимулювання регіонального розвитку). Але
при цьому саме район є, можливо, головною одиницею у статистичній системі України.
Відповідно до статті 20, існують 5 категорій територій:
– проблемні території: території, індекс людського розвитку яких є нижчим за
75% середнього показника в Україні;
– території з відносно високим рівнем розвитку: території з певними перевагами,
які роблять можливим інноваційний розвиток. Проте, законопроект не містить більш чіткі критерії чи показники, що робить цю категорію досить невизначеною;
– території з міжрегіональною та транскордонною кооперацією, які базуються на
загальному розвитку;
– території, у яких діє спеціальний режим землекористування через специфічні
об’єкти інфраструктури (аеропорти, морські порти…) або вимоги з захисту довкілля;
– депресивні території: території, визначені спеціальними актами законодавства;
це опосередковано стосується закону про стимулювання регіонального розвитку, але не93

обхідно зробити чітке посилання на цей закон.
Але у законопроекті зазначено додаткові категорії територій: предметом угоди про
регіональний розвиток можуть бути не лише окремі регіони, але і групи регіонів, макрорегіони та частини регіонів (стаття 22, параграф 5). Ці терміни, зокрема, термін “макрорегіон” (також зазначений у статті 4), потребують визначення: яким чином макрорегіон
відрізняється від групи регіонів? Проблемні території можуть мати як національне (стаття 19, параграф 6, п. 5), так і регіональне значення (стаття 22, параграф 4, п. 5). Регіони,
що розвиваються, можуть мати регіональне (стаття 22, параграф 4, п. 6), але не національне значення (немає відповідного положення у статті 19, параграф 6). Державна стратегія регіонального розвитку також повинна дати визначення терміну “територій проривного зростання” (стаття 19, параграф 6, п. 6), це не є завданням регіональної стратегії
(немає відповідного положення у статті 22 параграф 4). “Території зі спеціальним режимом», визначальними для яких є особливо важливі об’єкти інфраструктури, прикордонні
переходи, резервні та заповідні території, є предметом державних пріоритетів у державній стратегії регіонального розвитку (стаття 19, параграф 2).
Відсутня чітка координація з іншими актами законодавства стосовно визначення територій, схожих за призначенням. Стаття 6 законопроекту містить посилання до Закону “Про загальну схему планування території України” від 7 лютого 2002 р. та до Закону “Про планування і забудову територій” (експерт не ознайомлений з текстом цього закону), а також до Закону “Про стимулювання розвитку регіонів”. Типологія, визначена у
статті 20, поєднує загальні політичні орієнтири (території з відносно високим рівнем розвитку), території – об’єкти планування використання земель (території, для яких застосовується спеціальний режим використання земель) та території – об’єкти заходів стимулювання розвитку (проблемні та депресивні території).
Навіть з урахуванням можливих труднощів перекладу така номенклатура територій видається занадто фрагментарною. Деякі категорії з зазначеної
класифікації територій є занадто розмитими, що робить їх застосування
неможливим. Придатна до застосування типологія повинна базуватися на
одному критерії для визначення кількох категорій. Значно ефективнішим
було б застосування кількох різних типологій в залежності від різних політичних завдань.
Поняття “макрорегіон” потребує чіткого визначення, якщо макрорегіони можуть
стати об’єктом відповідних політичних заходів. Зв’язок між проблемними та депресивними територіями необхідно визначити за допомогою відповідних показників або необхідно
відмовитися від використання однієї з цих категорій. Стосовно регіонів, що розвиваються, можна припустити, що головним для політики регіонального розвитку є не той факт,
що той чи інший регіон розвивається, а те, що регіон має певний потенціал, який можна
розвивати, і на основі якого регіон може у перспективі стати самодостатнім. Посилення
такого потенціалу є одним з завдань будь-якої політики регіонального розвитку. Відповідно, статтю 20 необхідно переглянути та обмежити кількість категорій,
а на цій основі необхідно удосконалити застосування відповідних термінів в
усіх інших статтях законопроекту.
Наприклад, можна було б розрізняти території зростання та депресивні території, а також запровадити численні підкатегорії відповідно до певних економічних критеріїв:
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– відповідно до закону про стимулювання регіонального розвитку,
визначення депресивних територій є функцією Кабінету Міністрів (стаття 10), який використовує для цього встановлені законодавством критерії
(стаття 9). У контексті цих положень поняття “проблемні території” у
статті 20 параграф 1 законопроекту є непотрібним, критерій є недостатньо чітким і ускладнює концентрацію державної підтримки на самих складних територіях. Відповідно, кращим варіантом стала б відмова від використання категорії “проблемні території».
– територіями зростання є території чий економічний потенціал, рівень розвитку людського капіталу та рівень інфраструктури можуть підтримувати економічний розвиток. Ці території потребують інших інструментів державної підтримки, наприклад кращої інтеграції до світових ринків та до міжнародних комунікаційних мереж.
Інші критерії можна використовувати для визначення територій пріоритетного планування, таких як:
– макрорегіони, через їх специфічні природні ресурси та/або транзитну інфраструктуру;
– території з спеціальним режимом землекористування, включно з заповідними зонами для захисту довкілля;
– транскордонні області.
Такий підхід міг би полегшити розробку стратегій регіонального розвитку, визначення адекватних інструментів державної підтримки та координацію з іншими актами законодавства.
B) Угоди про регіональний розвиток
Стосовно угод з регіонального розвитку законопроект розширює сферу їх можливого застосування. Так само як це передбачає закон 2005 р. “Про стимулювання регіонального розвитку”, угода з регіонального розвитку повинна базуватися на стратегії регіонального розвитку. Проте, законопроект передбачає можливість розробки такої угоди (стаття 22, параграф 8) не лише для регіону, а і для “макрорегіону,
груп регіонів або їх частин», у той час як закон 2005 р. передбачає укладання таких угод лише для регіонів за умови їх погодження між керівництвом відповідного регіону та Кабінетом Міністрів. Можливо, така зміна є доцільною і може полегшити
роботу з тими територіями, які нагально потребують підтримки. Відповідно, законопроект повинен містити (відповідно до теперішньої статті 20) нову статтю,
яка б внесла зміни до положень закону 2005 р. стосовно угод з регіонального
розвитку, зокрема, у процедуру розробки та підписання таких угод, оскільки
нові можливості, які відкриває законопроект, означають також деякі процедурні ускладнення через більшу кількість учасників цього процесу.
Розділ 4 законопроекту повинен містити теперішню статтю 10 (це також стосується угод з регіонального розвитку). Ця стаття не потребує ніяких змін. Зрозуміло, що головна проблема полягає в отриманні необхідних ресурсів.
C) Фонди регіонального розвитку
Положення про фонди регіонального розвитку повинні відповідати цій статті. Існує
проблема, пов’язана з їх правовою класифікацією. Відповідно до статті 32, фонди регіонального розвитку є фінансовими інституціями. Це означає, що вони
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є юридичними особами. Експерт не впевнений, що такий варіант є доцільним. Заснування таких структур потребує певних витрат та може ускладнити обов’язковий парламентський контроль за використанням відповідних коштів. Було б більш доцільним
організувати фонди регіонального розвитку у формі спеціальних структур,
що дозволяється українським бюджетним законодавством. Повноваження
з управління цими фондами можна делегувати регіональним органам влади.
Було б ілюзією очікувати, що юридична особа приватного характеру може
підвищити рівень відповідальності та прозорість. Окрім цього, заснування
фондів юридичних осіб є недоцільним та неможливим з точки зору бюджетного законодавства з управління коштами, які будуть виключно державними та походитимуть як з внутрішніх, так і з закордонних джерел.
Можна стверджувати, що ресурси Національного Фонду матимуть велике значення: 5% податку на прибуток, за виключенням комунальних підприємств (але законопроект про корпоратизацію комунальних підприємств піднімає питання про визначення самого терміну “комунальне підприємство” у контексті цього законопроекту та про можливість стягнення зазначеної суми з створених на базі комунальних підприємств компаній та про неможливість стягнення цієї суми у разі,
якщо органи місцевого самоврядування володіють контрольними пакетами акцій
новостворених компаній), субвенції з держбюджету, міжнародні та закордонні гранти
або позики, позики, отримані за погодженням з Національною Радою (стаття 33). Регіональні фонди будуть отримувати свої ресурси від Національного Фонду, а також у вигляді
субвенцій з інвестиційного бюджету місцевих органів влади, у вигляді доходів від приватизації комунального майна, а також у вигляді міжнародної та закордонної фінансової допомоги (стаття 35). Це означає, що значна частина коштів Національного Фонду повинна
бути перерозподілена на користь регіональних фондів; більше того, борги не можуть бути
ресурсами для регіональних фондів.
Відповідно, статут Національного Фонду, який затверджується Кабінетом Міністрів (стаття 33, параграф 5), та процедурні норми, які затверджує сам Національний Фонд (стаття 34, параграф 2), повинні забезпечувати відкритість менеджменту та процедур надання фінансової допомоги
безпосередньо обраним проектам або процедури перерозподілу коштів на користь регіональних фондів.
Ще одним важливим питанням є мета інтервенцій з боку фондів регіонального розвитку. Відповідно до статті 32, вони повинні фінансувати довгострокові міжрегіональні та регіональні програми та проекти, які відповідають пріоритетам державної регіональної політики, визначеним законодавством про регіональний розвиток та іншими законами. Це положення визначає цілі діяльності фондів регіонального сприяння занадто широко. Натомість, стаття 32 повинна містити посилання на положення про стратегії регіонального розвитку у статті 22 та, для програм та проектів загальнонаціонального значення, посилання на положення про державну стратегію регіонального розвитку у статті 19 параграф 6. Такий зв’язок також надав би необхідну юридичну силу цим документам зі стратегічного планування та примусив би відповідні органи влади серйозно ставитися до їх розробки, оскільки кошти фондів можуть використовуватися лише для підтримки
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програм та проектів, зазначених у цих документах. Через необхідність враховувати зміни, які неодмінно трапляються час від часу, стаття 32 повинна
також забезпечувати можливість певних відхилень від цього правила за рішенням Кабінету Міністрів, яке у свою чергу ухвалюється за поданням Національної Ради з питань регіональної політики.
D) Агенції регіонального розвитку
Нарешті, цей розділ повинен містити статті, присвячені агенціям регіонального
розвитку (наразі це статті 28 – 31). У експерта немає додаткових зауважень з цього приводу після коментарів до концептуального документу по державній регіональній політиці. На думку експерта, питання відповідальності достатнім чином врегульоване у законопроекті.
6. Moніторинг
Статті 36 та 37 останнього розділу потребують незначних поправок.
Деяке занепокоєння у нас викликає лише застосування дуже великої кількості показників у статті 37, до яких відносяться навіть т.з. “специфічні індикатори”. Ризик полягає у тому, що значний обсяг різноманітних даних затьмарюватиме ключову інформацію,
необхідну для оцінки змін у стані регіонального розвитку. На думку експерта з питань статистики, перегляд цих положень був би корисним.

97

ДОДАТОК
Ця таблиця демонструє потенційні проекти у сфері регіональної політики в Україні,
а також показує рівень відповідальності за ці проекти (національний або регіональний/
місцевий). Також зазначено, з яких джерел може відбуватися фінансування (національні
або регіональні фонди). Проектні пропозиції у даній таблиці є суто індикативними, можливість їх реалізації має обговорюватися з Міністерством регіонального розвитку та будівництва. Потенційні джерела фінансування зазначено іншим шрифтом. Перелік базується на статті 11 – визначення інструментів, які можуть сприяти посиленню конкурентоспроможності регіонів.
Інструменти
регіональної
політики

Транспортна
інфраструктура

Національні проекти
(джерела фінансування)

Регіональні/місцеві
проекти (джерела
фінансування)

Удосконалення
основних/
стратегічних автомобільних та
залізничних шляхів між містами,
включно з пріоритетною для ЄС
Транс-Європейською віссю у
межах України
– фонди ЄС та позики ЄБРР
– Національні
регіональні
та загальні фонди

Удосконалення
та
покращення
регіональних
і локальних шляхобудівних
проектів
та
схем
транспортного сполучення
– Регіональні фонди
– фонди ЄС

Визначення стратегічно важливих для розвитку України класСприяння розвиткові терів та стимулювання заходів
з підвищення конкурентоспрокластерів
можності української промислочерез податкові
канікули, гранти тощо вості
– Національні регіональні
та загальні фонди

Розвиток технопарків, технополісів,
центрів трансферу
технологій

Розвиток земельної
інфраструктури
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Розробка національної політики
розвитку науки та технопарків,
а також сприяння реалізації
стратегічних проектів в Україні
– фонди ЄС та позики ЄБРР
– Національні регіональні
та загальні фонди

Розвиток технопарків та наукових парків у сприятливих
для цього регіонах
– Національний регіональний фонд
– регіональні фонди
Підготовка ділянок включно
з очищенням земель, заходами з усунення забруднень та
розробкою пропозицій щодо
подальшого
використання
(також спільно з приватним
сектором)
– Регіональні фонди

Освіта
(шкільна та вища)

Розвиток університетів та вищої
освіти в Україні
– Національні
загальні
фонди

Розвиток професійних
навичок
дорослого населення
та інвестиції у
людський капітал

Підтримка заснування
нових підприємств,
сприяння розвитку
малих та середніх підприємств

Національна політика сприяння
розвитку підприємництва та
зростання малих та середніх підприємств
– Національні регіональні
та загальні фонди
– фонди ЄС

Залучення прямих
іноземних інвестицій

Координація політики залучення
інвестицій в Україну

Соціальні, економічні
та екологічні
програми реабілітації
“проблемних
територій”

Розробка національної програми
включно
з
визначенням
“проблемних територій” та
загального стратегічного підходу

Технології енергозбереження, використання відновлюваних
джерел енергії тощо

Національна політика енергозбереження та використання відновлюваних джерел енергії
– фонди ЄС (напр., Tacis)

Підвищення
родючості грунтів
та збереження
сільськогосподар^
ських земель

Розвиток початкових та середніх шкіл
– Регіональні/місцеві загальні фонди
Програми
перепідготовки
населення з метою адаптації
до реструктуризації промисловості (напр., курси
комп’ютерної техніки, комунікації, технології тощо)
– Регіональні фонди
Регіональні програми сприяння розвитку підприємництва та зростання малих та
середніх підприємств
– Регіональні фонди
– фонди ЄС
Координація
регіональних
маркетингових заходів та робота з запитами потенційних
інвесторів
– Регіональні фонди
Регіональні/місцеві
плани
реабілітації “проблемних територій”, проекти та їх реалізація
– Регіональні фонди
Регіональні/місцеві
схеми
енергозбереження та використання відновлюваних
джерел енергії
– Національний
регіональний фонд (великі
проекти)
– регіональні фонди
– фонди ЄС
Регіональні/
місцеві сільськогосподарські
програми
– Регіональні фонди
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ЗАКОНОДАВЧІ АКТИ ІНШИХ КРАЇН У ГАЛУЗІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
РУМУНІЯ
ЗАКОН № 315
від 28 червня 2004 року
ПРО РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК В РУМУНІЇ
Опубліковано у: Офіційний Урядовий Вісник (Оfficial Gazette)
№ 577 /29 червня 2004 року
Парламент Румунії ухвалив цей Закон:
ГЛАВА I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
СТАТТЯ 1. Цей Закон закладає інституційну базу, визначає цілі, компетенції та інструменти, характерні для політики регіонального розвитку Румунії.
СТАТТЯ 2. (1) Політика регіонального розвитку – це сукупність стратегічних заходів, розроблених Урядом через центральні органи державного управління, місцевими
органами державного управління та спеціалізованими регіональними органами, шляхом
консультацій із залученими соціальними та економічними партнерами для забезпечення економічного зростання та збалансованого і сталого розвитку географічних районів,
створених як регіони розвитку, для підвищення конкурентоспроможності Румунії на міжнародному рівні та скорочення економічних і соціальних розбіжностей між Румунією та
державами-членами Європейського Союзу.
(2) Застосування принципів політики регіонального розвитку здійснюється згідно
з цілями та загальними пріоритетами розвитку Румунії, а також завданнями соціальноекономічної згуртованості Європейського Союзу.
(3) Політика регіонального розвитку здійснюється на основі принципів субсидіарності, децентралізації та партнерства.
СТАТТЯ 3. До основних цілей політики регіонального розвитку в Румунії належать:
а) скорочення існуючих регіональних відмінностей шляхом стимулювання збалансованого розвитку, прискорюючи надолужування економічно та соціально слаборозвинених регіонів як наслідок історичної, географічної, економічної, соціальної та політичної
ситуації, та запобігаючи появі нових диспропорцій;
б) приведення у відповідність урядової галузевої політики на рівні регіонів, шляхом стимулювання ініціатив і використання місцевих і регіональних ресурсів, з метою досягнення тривалого економічного, соціального, а також культурного розвитку регіонів;
в) стимулювання національного, міжнародного та міжрегіонального, прикордонного/ транскордонного/ співробітництва, у тому числі у межах єврорегіонів, а також заохочення регіонів до участі в європейських структурах та організаціях, які сприяють своєму інституційному та соціально-економічному розвиткові для реалізації проектів, які становлять взаємний інтерес, згідно з міжнародними угодами, в яких Румунія бере участь.
СТАТТЯ 4. Цілі, зазначені у Статті 3, досягаються шляхом впровадження програм,
які фінансуються Національним Фондом регіонального розвитку та Фондом регіонально100

го розвитку, створеними відповідно до положень цього Закону.
ГЛАВА II
Регіони розвитку
СТАТТЯ 5. (1) Для застосування цього Закону згідно з цілями економічної та соціальної згуртованості в Румунії та Європейському Союзі у галузі політики регіонального
розвитку на території Румунії створено 8 регіонів розвитку:
(2) Регіони розвитку не є територіально-адміністративними одиницями і не мають
ніякого правового статусу.
(3) Регіони розвитку та їхні складові частини зазначені у Додатку, який є невід’ємною
частиною цього Закону.
СТАТТЯ 6 (1) Регіони розвитку – це райони, які включають території округів, відповідно, Муніципалітету Бухареста, які створені на основі угод, укладених між представниками рад округів та, в залежності від випадку, Генеральною Радою Муніципалітету Бухареста, і які функціонують на основі положень цього Закону.
(2) Регіони розвитку є основою для розробки, реалізації та оцінки регіональної політики розвитку, а також для збору спеціальних статистичних даних згідно з європейськими регламентами, виданими Статистичною службою Європейських спільнот (Євростат)
для рівня 2 номенклатури територіальних одиниць для статистичних потреб (НУТС), що є
в наявності в Європейському Союзі.
(3) Регіони, округи та/або місцевості в округах різних регіонів можуть об’єднуватися
для виконання завдань за спільними інтересами як між регіонами, так і між округами.
ГЛАВА III
Територіальні структури регіонального розвитку
СТАТТЯ 7 (1) Рада з питань регіонального розвитку – це дорадчий регіональний
орган, який не має правосуб’єктності, створений і функціонує на принципах партнерства,
на рівні кожного регіону з метою координації діяльності з розробки та моніторингу, яка
випливає з політики регіонального розвитку.
(2) Відповідно до цілей регіональної політики Рада з питань регіонального розвитку
має наступні основні повноваження:
(а) аналізує та схвалює стратегію і програми регіонального розвитку;
(б) підтримує, на основі партнерства, процес розробки Національного плану розвитку;
(в) ухвалює проекти регіонального розвитку, відібрані на регіональному рівні згідно
з критеріями, пріоритетами та методологією, розробленими національною інституцією,
компетентною у сфері регіонального розвитку, спільно зі спеціалізованими регіональними органами;
(г) подає до Національної Ради з питань регіонального розвитку на затвердження
обсяги фінансування, пропонований портфель проектів, до яких застосовується процедура відбору національного рівня;
(д) ухвалює критерії, пріоритети, розміщення та призначення ресурсів Фонду регіонального розвитку;
(е) висуває пропозиції Національній Раді з питань регіонального розвитку стосовно
розміщення ресурсів Фонду регіонального розвитку;
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(є) здійснює моніторинг використання грошових коштів, розподілених через Національний Фонд регіонального розвитку;
(ж) подає на ухвалення Національною Радою з питань регіонального розвитку пропозиції щодо обсягу щорічних внесків у межах сум, затверджених бюджетами округів та
Муніципалітетом Бухареста, в залежності від випадку, а також внесків, виділених Фонду
регіонального розвитку для фінансування завдань регіональної політики;
(з) залучає інші місцеві та регіональні фінансові кошти для досягнення цілей регіонального розвитку; ці джерела становлять доходи Фонду регіонального розвитку;
(и) затверджує щоквартальні звіти про результати діяльності, здійсненої Агенціями
регіонального розвитку (АРР);
(і) координує та підтримує розвиток партнерства між регіонами;
(ї) розробляє та ухвалює свій власний регламент роботи відповідно до рамкового
регламенту щодо організації та функціональних обов’язків Рад регіонального розвитку;
(к) затверджує контракти, договори, угоди, протоколи та інші аналогічні документи,
укладені Агенцією регіонального розвитку у своїй конкретній сфері діяльності з третіми
сторонами, у тому числі з аналогічними інституціями Європейського Союзу, та інформує
відповідним чином Національну Раду з питань регіонального розвитку;
(л) ухвалює положення про організацію та функції Агенції регіонального розвитку,
а також її організаційну структуру;
(м) координує інформаційні та рекламні кампанії на регіональному рівні стосовно
політики регіонального розвитку та її цілей, регіональних програм за фінансової підтримки Європейського Союзу та стосовно використання фінансових ресурсів на рівні регіону,
забезпечуючи прозорість і надаючи достовірну, оперативну та своєчасну інформацію громадянам, зокрема підприємцям.
(3) Суми, які становлять фінансовий внесок рад округів та, відповідно, Генеральної
Ради Муніципалітету Бухареста, у залежності від випадку, згідно з цим Законом, передбачаються власними річними бюджетами цих інституцій за окремою статтею, яка називається “Регіональний розвиток і його стимулювання”.
(4) Протягом 60 днів з дати отримання повідомлення про рівень щорічного внеску,
установленого відповідно до Статті 7, параграфа (2) цього Закону, Ради округів приймають рішення, а також Генеральна Рада Муніципалітету Бухареста в залежності від випадку, для виконання рішень Рад регіонального розвитку в повному обсязі;
(5) Щорічні внески у встановленому порядку сплачуються кожного кварталу до
Фонду регіонального розвитку, який управляється АРР;
(6) Рада регіонального розвитку складається з голів рад округів та по одному представнику від кожної категорії міських і сільських рад від кожного округу в регіоні; Рада регіонального розвитку складається з голови ради округу Ілфов, генерального мера Муніципалітету Бухареста, по одному представнику від кожної місцевої галузевої ради та представників місцевих рад округу Ілфов, кількість яких дорівнює кількості представників місцевих галузевих рад Бухареста.
(7) Рада регіонального розвитку обирає голову та заступника голови, які не можуть
бути представниками одного й того ж округу. Ці посади обіймаються головами рад округів по черзі протягом одного року.
(8) В залежності від питань, які повинні обговорюватися (та без права голосу),
префекти округів, представники місцевих рад і рад громад, представники компетентних
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інституцій і організацій у сфері регіонального розвитку, представники громадянського
суспільства та відповідних соціально-економічних партнерів можуть відвідувати засідання Рад регіонального розвитку.
СТАТТЯ 8 (1) У кожному регіоні розвитку функціонує одна Агенція регіонального
розвитку, яка є неурядовим і неприбутковим органом, підприємством комунальної власності із правосуб’єктністю, який працює у сфері регіонального розвитку. Такі Агенції регіонального розвитку створені та функціонують згідно з цим Законом та своїм Положенням
про організацію та функціональні обов’язки, схваленим Радою регіонального розвитку.
(2) Зміна адреси головного управління Агенції регіонального розвитку в одному й
тому ж місті схвалюється Радою регіонального розвитку за поданням директора Агенції
регіонального розвитку. Зміна адреси головного управління Агенції регіонального розвитку, а також назви регіону та /або назви Агенції регіонального розвитку може здійснюватися лише за схваленням Національної Ради з питань регіонального розвитку.
(3) У кожному окрузі регіону розвитку, за винятком того округу, де розташоване головне управління Агенції регіонального розвитку, функціонує один місцевий офіс Агенції регіонального розвитку.
(4) Ради округів забезпечують відповідні приміщення та площу під головні офіси Агенції регіонального розвитку, а також під офіси в округах, де знаходяться або
функцыонують головні управління АРР.
(5) Координація діяльності Агенцій регіонального розвитку у сфері реалізації політики регіонального розвитку та стосовно їх цілей здійснюється компетентною національною інституцією, на яку покладені обов’язки щодо регіонального розвитку.
(6) Директор Агенції регіонального розвитку призначається на конкурсній основі
та звільняється Радою регіонального розвитку.
(7) Під час розробки організаційної структури Агенції регіонального розвитку, директор застосовує принципи чіткого визначення і поділу функцій, повноважень і компетенцій.
(8) У кожній Агенції регіонального розвитку створюється підрозділ внутрішнього
аудиту, підпорядкований директору Агенції, метою якого є:
(а) забезпечення об’єктивної гарантії та підтримки з метою покращення систем і діяльності Агенції регіонального розвитку;
(б) надання підтримки Агенції регіонального розвитку у виконанні її завдань шляхом системного та методичного підходу до оцінювання та підвищення ефективності систем управління на основі управління ризиками, процесами контролю та адміністрування.
(9) Інституційні та адміністративні спроможності Агенцій регіонального розвитку з точки зору виконання такої діяльності та повноважень, делегованих національною
інституцією(ми), перевіряються за допомогою відділів внутрішнього аудиту /контролю
кожного національного органу влади, відповідального за управління та адміністрування
відповідної програми.
(10) Щодо впровадження програм регіонального розвитку в залежності від випадку, національна інституція з повноваженнями у сфері регіонального розвитку та національні інституції, які впроваджують національні програми на регіональному рівні через
Агенції регіонального розвитку, а також будь-які інші національні інституції, які делегують їм на контрактній основі повноваження, передбачають на пріоритетній основі суми в
бюджеті за окремою статтею, яка називається “Технічна допомога на впровадження про103

грам регіонального розвитку”.
(11) Суми, виділені на фінансування діяльності, яка була передана на контрактній
основі Агенціям регіонального розвитку, погоджуються між сторонами у межах асигнувань державного бюджету для цієї цілі або, в залежності від випадку, для укладених програм з ЄС.
(12) Перерахування цих сум Агенції регіонального розвитку здійснюється згідно з
положеннями контракту, укладеного сторонами.
(13) Перераховані суми до Агенцій регіонального розвитку використовуються виключно на виконання робіт, передбачених контрактом.
СТАТТЯ 9 Агенція регіонального розвитку у межах сфери своїх основних повноважень:
а) розробляє та подає стратегію регіонального розвитку, План регіонального розвитку, програми регіонального розвитку та планування щодо управління коштами на затвердження Радою регіонального розвитку;
б) забезпечує впровадження програм регіонального розвитку та планування управління коштами відповідно до рішень, прийнятих Радою регіонального розвитку, згідно з
чинним законодавством, та несе відповідальність за їх виконання;
в) подає запити до компетентної національної інституції у сфері регіонального розвитку на виділення коштів із Національного фонду регіонального розвитку для фінансування затверджених проектів розвитку;
г) діє спільно з Радою регіонального розвитку для залучення ресурсів на виконання своїх повноважень;
д) забезпечує технічне та фінансове управління Фондом регіонального розвитку для
досягнення цілей, передбачених програмами регіонального розвитку;
е) є підзвітною Раді регіонального розвитку та національній(им) інституції(ям), з
якими вона уклала контракти, а також уповноваженим органам, відповідно до законодавства, за належне управління коштами;
є) подає проекти на схвалення Радою регіонального розвитку, відібрані у рамках
програм регіонального розвитку на основі пріоритетів, критеріїв та методології, розробленої національною інституцією, відповідальною за регіональний розвиток разом із спеціалізованими регіональними органами; у разі проведення тендерів у кожному регіоні
розвитку, проекти, схвалені Радою регіонального розвитку, подаються на затвердження
Національною Радою з питань регіонального розвитку; щодо тендерів, організованих на
національному рівні, то відібрані проекти затверджуються Радою регіонального розвитку
та схвалюються Національної Радою з питань регіонального розвитку;
ж) на основі контрактів, укладених із національними інституціями, забезпечує та
несе відповідальність за впровадження, технічний і фінансовий моніторинг та контроль
за впровадженням проектів, що реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках програм регіонального розвитку, та /або, в залежності від випадку, проектів у рамках національних програм, які впроваджуються на регіональному рівні через
Агенцію регіонального розвитку; повноваження, делеговані Агенціям регіонального розвитку національними інституціями або місцевими органами державного управління, моніторинг і контроль за такою діяльністю здійснюються інституцією, яка делегувала ці повноваження;
з) готує квартальні звіти та річний звіт про впровадження діяльності на основі
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контрактів, укладених із компетентною національною інституцією у сфері регіонального розвитку;
и) надає особливого значення поточному етапу, труднощам у ході впровадження дії
та впливу програм/проектів регіонального розвитку та пропонує заходи для вдосконалення; звіти затверджуються заздалегідь Радою регіонального розвитку та подаються компетентній національній інституції у сфері регіонального розвитку;
і) проводить і забезпечує на регіональному рівні та на контрактній основі інформаційні та рекламні кампанії стосовно програм і проектів регіонального розвитку;
ї) організовує та створює, за підтримки та погодженням із Радою регіонального розвитку, регіональні партнерства та поширює на регіональному рівні політику та практику
Європейського Союзу, а також принципи політики регіонального розвитку;
к) визначає та сприяє підготовці, на основі партнерства, проектів, які становлять
місцевий і регіональний інтерес, та проектів у рамках міжрегіональної співпраці; сприяє
розвитку регіону та залученню іноземних інвестицій за підтримки Ради регіонального розвитку; встановлює співпрацю з аналогічними органами та інституціями Європейського
Союзу та бере участь у міжнародних проектах, які становлять регіональний і місцевий інтерес;
л) готує щорічні пропозиції щодо своїх власних бюджетів, призначених для фінансування діяльності, передбаченої цим Законом, та подає їх на затвердження до Ради регіонального розвитку;
м) забезпечує через свій відділ внутрішнього аудиту, підпорядкований директору
агенції, проведення незалежного та неупередженого аудиту, спрямованого на забезпечення та підтримку процесу управління Агенції регіонального розвитку для досягнення
належного адміністрування доходів і витрат, удосконалення діяльності агенції, досягнення її цілей шляхом системного та методичного підходу на основі аналізу ризиків, аналізу
систем управління, контролю та процесів адміністрування, призначених для оцінки та підвищення ефективності й результативності;
н) укладає та подає на затвердження до Ради регіонального розвитку контракти, договори, угоди, протоколи та інші аналогічні документи, укладені з третіми сторонами у їх
конкретній сфері, у тому числі з аналогічними інституціями Європейського Союзу;
о) виконує контрактні зобов’язання та несе відповідальність за їх виконання згідно з
критеріями та показниками виконання діяльності, визначеними у контрактах;
п) виконує, за допомогою спеціалізованого персоналу, функції секретаріату для
Ради регіонального розвитку;
р) бере участь у партнерських структурах, створених на національному рівні, у національних комітетах та підкомітетах, а також у робочих групах, створених національними інституціями, відповідальними за управління та адміністрування програм за фінансової підтримки Європейського Союзу;
с) розробляє своє Положення про організацію та функціональні обов’язки та подає
його на затвердження до Ради регіонального розвитку;
т) виконує повноваження стосовно розробки, на основі партнерства, Національного Плану розвитку;
у) забезпечує, спільно зі спеціалізованими регіональними органами, збір та централізацію даних на регіональному рівні стосовно використання безповоротних коштів, виділених регіону для впровадження програм регіонального розвитку.
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СТАТТЯ 10 (1) Програми регіонального розвитку та експлуатаційні витрати Агенцій регіонального розвитку фінансуються за рахунок Фонду регіонального розвитку, ресурси якого складаються з:
а) асигнувань Національного Фонду регіонального розвитку;
б) внесків із бюджетів округів або, залежно від випадку, з бюджетів Муніципалітету
Бухареста у межах, затверджених для цього призначення цими бюджетами;
в) фінансові ресурси, залучені від приватного сектору, банків, іноземних інвесторів,
Європейського Союзу та інших міжнародних організацій.
(2) Для управління та впровадження програм регіонального розвитку, а також компетентного виконання делегованих завдань національною інституцією, відповідальною за
регіональний розвиток, фінансування виділяється на основі контрактів, укладених для
технічного та фінансового управління програмами регіонального розвитку.
(3) Для впровадження національних програм через Агенції регіонального розвитку
та/або виконання завдань, делегованих Агенціям регіонального розвитку національними
інституціями, фінансування виділяється на основі контрактів, укладених із відповідними
інституціями на впровадження національних програм.
(4) Фінансові операції стосовно впровадження програм та/або проектів, що фінансуються за рахунок державних коштів, здійснюються Агенціями регіонального розвитку
через територіальні відділення Державного Казначейства.
(5) Фонд регіонального розвитку має лише одне призначення, визначене цим Законом.
(6) Кошти, які не були використані до кінця фінансової діяльності, переносяться на
наступний рік і мають те ж саме призначення.
ГЛАВА IV
Національні структури регіонального розвитку
СТАТТЯ 11 (1) Національна Рада регіонального розвитку – це національна структура, що функціонує на основі партнерства та відповідає за прийняття рішень щодо розробки політики регіонального розвитку та реалізації її цілей.
(2) Голова Національної Ради регіонального розвитку – це керівник національної компетентної інституції у сфері регіонального розвитку. Голова може делегувати цю
функцію.
(3) Національна Рада регіонального розвитку складається з голів і заступників голів Рад регіонального розвитку та рівної кількості представників Уряду, призначених на
підставі урядового рішення.
(4) Про заміну одного з членів Національної Ради регіонального розвитку своєчасно повідомляє інституція, яка головує у Національній Раді регіонального розвитку.
СТАТТЯ 12 Національна Рада регіонального розвитку виконує наступні завдання:
а) ухвалює політику і національну стратегію регіонального розвитку та Національний План розвитку, який містить пріоритети та багаторічні профінансовані заходи національних завдань щодо економічної та соціальної згуртованості;
б) затверджує критерії та пріоритети щодо використання коштів Національного
Фонду регіонального розвитку;
в) подає на ухвалення Урядом пріоритетні програми, які фінансуються Національ106

ним Фондом регіонального розвитку;
г) на основі результатів моніторингових звітів, підготовлених та поданих Радами регіонального розвитку, аналізує використання коштів, виділених АРР із Національного
Фонду регіонального розвитку;
д) висуває пропозиції щодо використання фондів для регіонального розвитку, виділених Румунії Європейським Союзом протягом періоду, що передував вступу до ЄС;
е) здійснює супровід процесу досягнення цілей регіонального розвитку, у тому числі
цілей діяльності регіонів розвитку в рамках зовнішнього співробітництва, як наприклад,
прикордонного/транскордонного, міжрегіонального співробітництва та у межах Єврорегіонів;
є) у разі проведення тендерів на регіональному рівні, ухвалює проекти, запропоновані АРР і затверджені Радами регіонального розвитку для фінансування за рахунок програм регіонального розвитку;
ж) у разі проведення тендерів на національному рівні, ухвалює проекти, запропоновані АРР і затверджені Радами регіонального розвитку для фінансування за рахунок програм регіонального розвитку;
з) аналізує та затверджує звіти про результати діяльності, подані Національною Наглядовою Радою з питань координації програм ФАРЕ – Економічна та Соціальна Згуртованість на основі Фінансового Меморандуму ФАРЕ, а також пропозиції цієї Ради.
СТАТТЯ 13. (1) Міністерство Європейської Інтеграції, спеціалізований орган національного державного управління, підпорядкований Уряду, – національна інституція з
повноваженнями та обов’язками у сфері розробки, сприяння, координації, управління,
реалізації та моніторингу політики і стратегії регіонального розвитку в Румунії, а також
політики економічної та соціальної згуртованості.
(2) Міністерство Європейської Інтеграції здійснює функції секретаріату Національної Ради регіонального розвитку.
СТАТТЯ 14. (1) Фінансування багаторічних програм регіонального розвитку здійснюється за рахунок Національного Фонду регіонального розвитку, яке складається з
сум, щорічно виділених з державного бюджету за окремою статтею на політику регіонального розвитку.
(2) Кошти Національного Фонду регіонального розвитку, які контролюються Міністерством Європейської Інтеграції, використовуються через окремі рахунки, відкриті у
Державному Казначействі.
(3) Національний Фонд регіонального розвитку має наступні джерела фінансування:
а) асигнування з державного бюджету, які передбачені в окремій статті та виділені
на основі рішення Уряду про фінансування програм регіонального розвитку лише за рахунок державного бюджету;
б) безповоротна фінансова допомога від урядів, міжнародних організацій, банків.
(4) Кошти, які не були використані до кінця фінансової діяльності, перераховуються до бюджету наступного року з таким же призначенням.
(5) Для фінансування технічної допомоги, необхідної для відбору та моніторингу
програм і проектів регіонального розвитку, що фінансуються виключно за рахунок державного бюджету, компетентна національна інституція у сфері технічного та фінансового
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управління такими програмами виділяє певну частку з бюджету на виконання таких конкретних програм і проектів.
СТАТТЯ 15. (1) Національний Інститут Статистики збирає конкретні статистичні дані від регіонів розвитку, необхідні для підтримки та моніторингу політики регіонального розвитку.
(2) Агенції регіонального розвитку співпрацюють із Регіональними Дирекціями
Статистики, які щомісячно безкоштовно надсилають до них конкретні статистичні дані,
необхідні для підтримки та моніторингу політики регіонального розвитку.
СТАТТЯ 16. Використання коштів за іншим призначенням, ніж те, відповідно до
якого Національний Фонд регіонального розвитку виділив кошти для реалізації проектів
регіонального розвитку та, у залежності від випадку, Фонд регіонального розвитку, у тому
числі виділені суми з бюджетів національних і місцевих інституцій, які фінансують діяльність АРР згідно з положеннями цього Закону, встановлюється уповноваженими контролюючими органами, згідно із законодавством.
СТАТТЯ 17. (1) Протягом 30 днів з дати опублікування цього Закону, Уряд ухвалює на основі Резолюції Уряду рамковий регламент щодо організації та функціональних
обов’язків Рад регіонального розвитку.
(2) Протягом 60 днів з дати опублікування рамкового регламенту, передбаченого параграфом (1), Ради регіонального розвитку розробляють і затверджують свої власні
регламенти щодо організації та функціональних обов’язків.
СТАТТЯ 18. Регламенти щодо організації та функціональних обов’язків Рад регіонального розвитку публікуються в Офіційному Урядовому Віснику Румунії, Частині I
(Official Gazette of Romania, Part I).
СТАТТЯ 19. Регламент щодо організації та функціональних обов’язків Рад регіонального розвитку схвалюється рішенням Уряду.
СТАТТЯ 20. Протягом 60 днів після набуття цим Законом чинності, Агенції регіонального розвитку вносять відповідним чином зміни у свої Положення про організацію та
функціональні обов’язки та подають їх на затвердження до Національної Ради регіонального розвитку.
СТАТТЯ 21. (1) Директор Агенції регіонального розвитку вживає необхідних заходів, згідно з чинним законодавством, стосовно незалежності внутрішніх аудиторів, які виконують свою діяльність у рамках кожної АРР; директори АРР не можуть делегувати цю
функцію іншим співробітникам; внутрішні аудитори АРР здійснюють свою діяльність згідно з національним законодавством, адаптованим до міжнародних стандартів у сфері внутрішнього аудиту.
(2) Відділи внутрішнього аудиту, а також аудитори не можуть залучатися до будьяких заходів щодо управління, контролю або управлінської діяльності АРР.
СТАТТЯ 22. (1) Персонал АРР, відповідальний за прийняття рішень, не може залучатися або виконувати діяльність, яка створює конфлікт інтересів з їх посадовими інструкціями, і не може ставати партнерами чи володіти акціями комерційної компанії, яка
має вигоду від будь-якої фінансової допомоги або інших послуг, які надаються агенціями,
незалежно від посади в агенції. Персонал АРР зобов’язаний дотримуватися чинних нормативних актів щодо конфлікту інтересів.
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(2) Персонал АРР, у тому числі персонал офісів округів, незалежно від їх посади, не
може виконувати діяльність у рамках АРР і не може призначатися або поновлятися на керівних посадах, якщо вони були засуджені до позбавлення волі.
СТАТТЯ 23. Цей закон набуває чинності протягом 60 днів з дати опублікування в
Офіційному Урядовому Віснику Румунії, Частині I.
СТАТТЯ 24. На дату набуття чинності цим Законом, закон 151/1998 про регіональний розвиток у Румунії, опублікований в Офіційному Урядовому Віснику Румунії, Частині I, № 256 від 16 липня 1998 року, із подальшими змінами та доповненнями, у тому числі будь-якими іншими суперечними положеннями, скасовуються.
Цей Закон був ухвалений згідно з положеннями Статті 75 та Статті 76,
параграфа (2) Конституції Румунії, перевиданої.
ПРЕЗИДЕНТ ПАЛАТИ ДЕПУТАТІВ
ВАЛЕР ДОРНЕАНУ
ПРЕЗИДЕНТ СЕНАТУ
НІКОЛАУ ВАСАРОІУ
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СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА
АКТ
від 18 жовтня 2001 р.
ПРО СТИМУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Національна Рада Словацької Республіки прийняла наступний Акт:
Частина один
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1
Сфера застосування
Акт регулює постанови та умови стимулювання регіонального розвитку та діяльність органів державної влади, муніципалітетів та вищих територіальних одиниць самоврядних регіонів спеціальним актом13 щодо надання стимулювання.
Стаття 2. Визначення
Для цілей цього Акту:
а) Регіон –це територіально визначений простір для розробки та виконання регіональної та структурної політики на другому та третьому рівнях відповідно до класифікації
статистичної територіальної одиниці;
б) Регіональний розвиток – це постійне зростання економічного потенціалу та соціального потенціалу регіону, де при цьому існує економічний стандарт, виконання, конкурентоспроможність та зростаючий життєвий рівень, що забезпечує внесок регіонів в
економічний та соціальний розвиток країни;
в) Соціально-економічні партнери –це органи державних адміністрацій, органи
місцевих державних адміністрацій, муніципалітети та самоврядні регіони, господарські
організації, неурядові неприбуткові організації, представники асоціацій працедавців14,
представники асоціацій профспілок15 та інші юридичні та фізичні особи, які працюють у
сфері регіонального розвитку на національному, регіональному та місцевих рівнях;
г) Програмування – це процес планування, організації, прийняття рішень та фінансування стимулювання регіонального розвитку на національному, регіональному або місцевих рівнях; процесс, спрямований на досягнення економічного та соціального розвитку
протягом визначеного періоду часу;
д) Партнерство – це активне співробітництво соціально-економічних партнерів
щодо підготовки, виконання, моніторингу та оцінки документів програмування з урахуванням стимулювання рівноправності чоловіків і жінок;
е) Концентрація –це фінансове забепезпечення стимулювання регіонального розвитку з коштів, виділених Європейським Союзом для вступу, структурних коштів Європейського Союзу та Європейського фонду єдності (надалі кошти Європейського Союзу).
Кошти з фондів Європейського Союзу не можуть замінити державні або інші еквівалент13
Акт № 302/2001, Збірник Законів про самоврядування вищими територіальними одиницями
(Акт про самоврядні регіони)
14
Стаття 2 параграф 2 Акту № 106/1999, Збірник Законів про економічне та соціальне партнерство
15
Стаття 2 параграф 2 Акту № 106/1999 Збірника Законів
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ні видатки держави;
є) Сектор – це сфера типів діяльності, що визначаються Урядом Словацької Республіки (надалі Уряд).
Частина два
СТИМУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Стаття 3. Головні цілі стимулювання регіонального розвитку
(1). Головними цілями стимулювання регіонального розвитку є наступні:
а) забезпечення добре збалансованого економічного та соціального розвитку Словацької Республіки;
б) усунення або пом’якшення нерівномірностей економічного та соціального розвитку регіонів;
в) попередження виникнення нових регіонів з більш низькими економічними показниками та життєвим рівнем населення;
г) сталий економічний розвиток та соціальний розвиток регіонів.
(2). Стимулювання регіонального розвитку згідно з параграфом 1 з особливим наголосом на:
а) розвиткові економічного та підприємницького середовища, спрямованого на
збільшення продуктивності, покращення структури економіки, створення нових робочих
місць та стабілізації робочих місць, які знаходяться під загрозою скорочення;
б) розвиток людських ресурсів, спрямованих на досягнення гарного балансу між
попитом і пропозицією на регіональному ринку праці та створення рівних можливостей
праці для чоловіків і жінок;
в) постійний розвиток науково-дослідних розробок, які сприяють загальному розвитку регіонів, підкреслюючи сприяння запровадженню нових технологій та інновацій;
г) міжнародному, транскордонному та міжрегіональному співробітництві в рамках
регіонального розвитку на користь сталого регіонального розвитку;
е) розвитку туризму;
є) покращення соціальної інфраструктури регіону;
ж) покращення комунальних послуг у регіоні;
з) громадські роботи16 щодо стимулювання розвитку регіону;
і) розвитку культури, культурних заходів та послуг, включаючи розвиток діяльності,
пов’язаної з культурною спадщиною, реставрацією та відновленням придатності матеріальної бази визначних пам’яток регіону;
ї) розвитку побутових послуг та розвитку послуг у регіоні;
к) заходи захисту та формування навколишнього середовища й обмеження впливу,
шкідливого для екології;
л) стимулювання раціонального використання природних ресурсів у регіоні.
Стаття 4. Депресивні регіони
(1). Депресивними регіонами відповідно до ст. 2 пункт е) є:
а) економічно слабкі регіони, які, відповідно до своїх показників економічного та
соціального розвитку, офіційно повідомляють про значно низький рівень розвитку, порівняно з середнім показником по Словацькій республіці; вони визначаються через показники, які характеризують, зокрема, ринок праці, стандарт та структуру економіки, доходи самоврядних регіонів, муніципалітетів та населення, яке живе на цих територіях, а та111

кож щільність населення;
б) регіони із несприятливою структурою, де концентруються негативні наслідки
структурних змін, сектори та виробничі підприємства стають неактивними та збільшується безробіття; вони визначаються показниками, які, зокрема, характеризують ринок праці та розвиток підприємства.
(2). Депресивні регіони відповідно по пункту 1 визначаються Урядом та пропозицією Міністерства з будівництва та регіонального розвитку Словацької Республіки (надалі Міністерство).
(3). Відповідно до фінансування регіонального розвитку з коштів Європейського
Союзу, економічно слабкі регіони розглядаються як регіони другого рівня відповідно до
класифікації статистичних територіальних одиниць, якщо їх частка у валовому внутрішньому продукті (ВВП) на душу населення порівняно з платоспроможністю менша ніж 75
% від розміру ВВП на душу населення в Європейському Союзі щодо рівності платоспроможності, що досягається в середньому протягом попередніх трьох років.
Стаття 5. Основні документи щодо стимулювання регіонального розвитку
Стимулювання регіонального розвитку здійснюється у відповідності до програм, передбачених наступними документами:
а) Національного плану регіонального розвитку Словацької Республіки (надалі –
Національний план);
б) Регіональної оперативної програми;
в) Секторної оперативної програми;
г) Програми економічного та соціального розвитку самоврядних регіонів;
д) Програми економічного та соціального розвитку муніципалітетів.
Стаття 6. Національний план
(1). Національний план є основним середньостроковим документом щодо стратегії та планування розвитку регіонів, підготовлений, як правило, на п’ять – сім років. Він
містить аналіз економічної та соціальної ситуації у регіонах та потенціал, необхідний для
їх розвитку, визначення цілей розвитку та пріоритетів, необхідних для досягнення цих цілей, включаючи стратегію, заплановані заходи та вплив на навколишнє середовище. Національний план включає також рамковий проект фінансових та адміністративних положень щодо стимулювання регіонального розвитку.
(2). Національний план готується Міністерством у співпраці з соціальноекономічними партнерами. Після консультаціій з Національним комітетом моніторингу
(ст. 15) він подається Міністерством на затвердження Урядом.
Стаття 7. Регіональна оперативна програма
(1) Регіональна оперативна програма – це середньостроковий документ, який готується на другому класифікаційному рівні статистичних територіальних одиниць і який
містить аналіз економічно-соціальної ситуації у регіоні, цілі та пріоритетні потреби розвитку регіону, зведений опис заходів, передбачених для досягнення цілей та пріоритетних
потреб у розвитку регіону, рамковий фінансовий план та положення щодо його забезпечення.
(2). Регіональна оперативна програма готується самоврядними регіонами у співпраці з регіоном другого рівня відповідно до класифікації статистичних територіальних
одиниць, на основі партнерства та у відповідності до цілей та пріоритетних потреб, закрі112

плених у Національному плані.
(3). За рекомендацією регіонального комітету моніторингу (ст. 18), Національного
комітету моніторингу та пропозицією Міністерства регіональна оперативна програма затверджується Урядом.
Стаття 8. Секторна оперативна програма
(1). Секторна оперативна програма – це середньостроковий документ, підготовлений для заброньованих секторів; він містить пріоритети секторів, зведений опис заходів, передбачених для виконання пріоритетів, інформативний фінансовий план та положення для його імплементації. Кількість та сфери секторних оперативних планів визначається Урядом.
(2). Секторний оперативний план готується центральними державними адміністративними органами разом з соціально-економічними партнерами на підставі принципів
партнерства, у відповідності до цілей та пріоритетів, передбачених у Національному плані.
(3). Після його прийняття Національним комітетом моніторингу, секторна оперативна программа, на пропозицію Міністерства, затверджується Урядом.
Стаття 9. Програма економічного та соціального розвитку самоврядного регіону
(1). Програма економічного та соціального розвитку самоврядного регіону є середньостроковим програмним документом, який, зокрема, містить:
а) аналіз економічного та соціального розвитку території регіону, головні тенденції
її розвитку та визначення цілей і пріоритетних потреб;
б) визначення округів і муніципалітетів, потреби у розвитку яких повинні бути підтримані з огляду на потребу у доброму балансі щодо розвитку самоврядного регіону;
в) завдання та пріоритетні потреби щодо розвитку комунальних послуг, соціальних інфраструктур, щодо турботи про навколишнє середовище, освіти, культури та інших
сфер відповідно до ст. 3 параграф 2;
г) пропозицію про фінансове та адміністративне покриття.
(2) Програма економічного та соціального розвитку самоврядного регіону повинна
відповідати цілям та пріоритетним потребам, закріпленим у Національному плані та першоджерелах для підготовки відповідної регіональної оперативної програми.
(3) Першоджерелом для підготовки програми економічного та соціального розвитку самоврядного регіону також є програми економічного та соціального розвитку муніципалітетів на їх території. Держава надає фінансування самоврядним територіям щодо
витрат, пов’язаних із підготовкою програми економічного та соціального розвитку самоврядного регіону та програм економічного та соціального розвитку муніципалітетів.
Стаття 10. Програма економічного та соціального розвитку муніципалітету
17

Зокрема, Акт № 83/990 Збірки про асоціацію громадян, із змінами, внесеними Актом Національної Ради Словацької Республіки № 207/1996 Збірки законів про установи, із змінами, внесеними
Актом № 147/1997 Збірки законів, Акт № 147/1997 Збірки законів про неінвестиційні фонди та
Зміни до Акту Національної Ради Словацької Республіки № 207/1996 Законів, Акт № 213/1997
Збірки законів про неприбуткові організації, які надають загальні доброчинні послуги.
18
Акт Національної Ради Словацької Республіки № 303/1995 Збірки законів про бюджетні правила із відповідними змінами
19
Акт Національної Ради Словацької Республіки № 303/1995 Збірка законів, Акт № … щодо
фінансового аудиту та внутрішнього аудиту та щодо внесення змін до певних Актів, Акт № 440/2000
Збірки законів про звіти фінансового аудиту із змінами, внесеними Актом 150/2001 до Збірки законів.
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Програма економічного та соціального розвитку муніципалітету є середньостроковим документом, який зокрема містить:
а) аналіз економічного та соціального розвитку муніципалітету, головних тенденцій
його розвитку, визначення цілей та пріоритетних потреб;
б) завдання та пріоритетні потреби щодо розвитку комунальних послуг, соціальних
інфраструктур, охорони навколишнього середовища, освіти, культури та інших сфер відповідно до ст. 3, параграф 2;
в) пропозицію про фінансове та адміністративне покриття.
Стаття 11. Фінансове забезпечення стимулювання регіонального розвитку
(1). Для забезпечення стимулювання регіонального розвитку можуть використовуватися кошти державного бюджету, державні фонди, бюджети самоврядних регіонів, бюджети муніципалітетів, кошти фізичних осіб, кошти інших юридичних осіб, позики та внески міжнародних організацій.
(2). Додатковим джерелом фінансового забезпечення стимулювання регіонального розвитку можуть бути кошти фондів Європейського Союзу.
(3). Бенефіціарами коштів фінансового забезпечення можуть бути господарські
організації, муніципалітети та юридичні особи, засновані останніми або асоціаціями муніципалітетів, самоврядні регіони та юридичні особи, засновані останніми, неприбуткові організації17 та інші юридичні особи, які можуть за ними звернутися та подати проект,
відповідно до якого реалізуються заходи, передбачені у регіональних оперативних програмах, секторних оперативних програмах, програмах економічного та соціального розвитку самоврядних регіонів та у програмах економічного та соціального розвитку муніципалітету.
(4). До управління фінансовими коштами, отриманих із державного бюджету, державних фондів та фондів Європейського Союзу, застосовуються положення окремого законодавчого акту18.
(5). Порядок проведення аудиту фінансового забезпечення стимулювання регіонального розвитку з коштів державного бюджету, державних фондів та фондів Європейського Союзу визначається окремим законодавчим актом19.
Частина 3
КОМПЕТЕНЦІЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ, МУНІЦИПАЛІТЕТІВ
ТА САМОВРЯДНИХ РЕГІОНІВ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
Стаття 12. Міністерство
Міністерство:
а) координує діяльність органів державної адміністрації, муніципалітетів та самоврядних регіонів, які беруть участь у підготовці та виконанні Національного плану, регіональних оперативних програм та секторних оперативних программ;
б) здійснює моніторинг та аналіз економічної ситуації в індивідуальних регіонах
Словацької Республіки;
в) у співпраці з соціально-економічними партнерами готує проект Національного
плану, подає його Уряду для затвердження, оцінює його досягнення та щорічно звітує про
результати його виконання перед Урядом;
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г) управляє розробкою, виконанням та оцінкою регіональних оперативних программ;
д) щорічно подає звіт Уряду про результати виконання регіональних оперативних
програм та звіт про результати виконання секторної оперативної програми;
е) вживає заходи щодо вибору проектів відповідно до виконання регіональних оперативних програм та у співпраці з органами державної адміністрації, муніципалітетами та
самоврядними регіонами, вживає заходи для їх вивчення незалежними експертами;
є) готує оригінали документів для діяльності регіонального комітету моніторингу та
Національного комітету моніторингу;
ж) вживає заходів для співробітництва з органами Європейського Союзу у сфері
економічного та соціального єдності та транскордонного співробітництва, координує використання фінансових коштів із фондів Європейського Союзу у сфері економічного та
соціального наближення та транскордонного співробітництва;
з) засновує Агентство зі стимулювання регіонального розвитку, регіональні комітети моніторингу та Національний комітет моніторингу;
і) робить запит щодо інформації, необхідної для виконання повноважень, передбачених п. а);
ж) від органів державної адміністрації, муніципалітетів та самоврядних регіонів;
к) вживає заходів для співпраці з іншими центральними органами державної адміністрації.
Стаття 13. Інші центральні органи державної адміністрації
(1). У рамках своєї компетенції інші центральні органи державної адміністрації:
а) виконують завдання, пов’язані з головними цілями стимулювання регіонального розвитку згідно зі ст. 3;
б) співробітничають у розробці та виконанні Національного плану та регіональних
оперативних програм у межах, які визначаються Урядом;
в) у співпраці з соціально-економічними партнерами готують секторні оперативні
програми, які вони одночасно виконують та регулярно оцінюють. Ці оцінки подаються до
Міністерства кожні півроку;
г) вживають заходів щодо обрання проектів, які відповідають пріоритетним потребам, викладеним у секторних оперативних програмах та їх вивчення міжнародними експертами;
д) співпрацюють щодо підготовки програми економічного та соціального розвитку
самоврядного регіону;
е) у рамках своїх повноважень вживають заходів щодо співробітництва з органами
Європейського Союзу та щодо використання коштів з фондами ЄС (див. стаття 12 п. ж).
(2). На вимогу Уряду усі державні органи співробітничають щодо виконання цих
завдань.
Стаття 14. Агентство зі стимулювання регіонального розвитку
(1). Агентство зі стимулювання регіонального розвитку вживає заходів щодо використання коштів із фондів Європейського Союзу у сфері економічного та соціального єднання та транскордонного співробітництва.
20
Акт № 263/1999 Збірник законів про державні закупівлі та про зміни та доповнення до певних
актів
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(2). Агентство зі стимулювання регіонального розвитку
а) під час використання коштів з фондів Європейського Союзу, які були виділені до
вступу в ЄС у сфері економічного та соціального єднання, виконує завдання, пов’язані зокрема, з державними закупівлями20, укладенням контрактів, використанням кредитів, фінансовою звітністю, технічним виконанням проектів, а також загальним моніторингом та
аудитом використання фінансових ресурсів;
б) під час використання коштів з структурних фондів Європейського Союзу у сфері
економічного і соціального наближення та транскордонного співробітництва, передбачає
фінансові ресурси та режим оплати.
Стаття 15. Національний комітет моніторингу
(1). Національний комітет моніторингу
а) узгоджує та рекомендує Національний план, регіональні оперативні програми та
секторні оперативні програми для їх затвердження Урядом;
б) здійснює моніторинг досягнення цілей та пріоритетних потреб, визначених у Національному плані, та пропонує заходи для прискорення їх ефективного виконання;
в) узгоджує та рекомендує щорічні звіти та заключний звіт щодо досягнення цілей
та пріоритетних потреб, визначених у Національному плані, для затвердження Урядом;
г) узгоджує та рекомендує щорічну та заключну доповіді щодо досягнення цілей та
пріоритетних потреб, визначених у регіональних оперативних програмах та секторних
оперативних програм для затвердження Урядом;
д) узгоджує проекти змін у рамках Національного плану, регіональних оперативних програм, секторних оперативних програм та рекомендує їх для затвердження Урядом.
(2). Членство у Національному комітеті моніторингу здійснюється на партнерських
засадах за участю представників:
а) органів державної адміністрації;
б) муніципалітетів та самоврядних регіонів;
в) регіональних комітетів моніторингу;
г) інших соціально-економічних партнерів;
д) установ публічного права.
(3). Національний комітет моніторингу очолюється Міністром з питань будівництва та регіонального розвитку Словацької Республіки.
(4). Національний комітет моніторингу засновується на період планування, передбачений Національним планом.
(5). Деталі стосовно членства, завдань, організації та діяльності Національного комітету моніторингу регулюються його статутними документами, які затверджуються Урядом за пропозицією Міністерства.
Стаття 16. Самоврядні регіони
Для загального розвитку своєї території та для забезпечення потреб населення у
реалізації самоврядуванні, самоврядний регіон, зокрема,
а) готує, приймає та регулярно оцінює досягнення програми економічного та соціального розвитку самоврядного регіону або його частин, бере участь у її виконанні та ре21

Стаття 5 параграф 1 Акту № 302/2001 Збірки законів
Зокрема, Акт № 302/2001 Збірки законів.
23
Стаття 20б Акту Словацької Національної Ради № 369/1990 Збірки з муніципальної системи із
відповідними змінами і доповненнями
22
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гулярно оцінює її результати;
б) готує регіональну оперативну програму у співпраці з іншими самоврядними регіонами, які відносяться до статистичної територіальної одиниці другого рівня (стаття 4, параграф 3), бере участь у її виконанні та оцінці її результатів;
в) співробітничає з Міністерством та іншими центральними органами державної
адміністрації щодо підготовки Національного плану, підготовки секторної оперативної
програми, співробітничає з компетентними центральними органами державної адміністрації та іншими соціально-економічними партнерами (стаття 2, пункт в); бере участь у
регулярній оцінці їх результатів;
г) вживає заходів для сталого економічного та соціального розвитку на території самоврядного регіону;
д) замовляє та затверджує індивідуальні проекти розвитку регіональної природи,
бере участь у їх імплементації та оцінці їх результатів, здійснює власні інвестиційні та підприємницькі операції;
е) готує, затверджує та оцінює результати індивідуальних програм міжнародного
розвитку на регіональному рівні (стаття 3 параграфа 2 пункт г) та бере участь у їх виконанні;
є) регулярно здійснює моніторинг та оцінює розвиток території самоврядного регіону; регулярно готує доповіді щодо економічного та соціального розвитку самоврядного регіону,
ж) передбачає засоби у рамках своїх повноважень для усунення небажаної нерівномірності на території самоврядних регіонів,
з) передбачає взаємодію з іншими самоврядними регіонами та розвиток взаємодії з
органами в інших державах21, які здійснюють функції регіонального розвитку;
і) отримує дозвіл на заснування юридичних осіб для стимулювання регіонального
розвитку території самоврядного регіону, зокрема агентства регіонального розвитку;
ї) веде облік програм економічного та соціального розвитку самоврядного регіону
та муніципалітетів;
к) виконує інші завдання, передбачені спеціальними законодавчими актами22.
Стаття 17
Муніципалітет
Для універсального розвитку своєї території та забезпечення потреб свого населення у самоврядуванні, муніципалітет, зокрема:
а) готує, приймає та регулярно оцінює результати програми економічного та соціального розвитку муніципалітету та забезпечує її результати;
б) вживає заходи для співпраці щодо підготовки та виконання програми економічного та соціального розвитку самоврядного регіону, на території якого розташований муніципалітет;
в) вживає заходів для співпраці щодо підготовки регіональних оперативних программ;
г) співробітничає щодо забезпечення напрямків розвитку, спільних для декількох
муніципалітетів;
д) разом з іншими муніципалітетами засновує асоціацію муніципалітетів23 у рамках заходів щодо сприяння економічному та соціальному розвитку муніципалітету, а також самоврядного регіону;
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е) готує пропозиції щодо програм регіонального розвитку (ст. 5 пункт а) – д).
Стаття 18
Регіональний комітет моніторингу
(1). Комітет регіонального моніторингу
а) узгоджує та рекомендує регіональну оперативну програму для затвердження її
Урядом;
б) здійснює моніторинг виконання завдань регіональної оперативної програми;
в) приймає щорічний та заключний звіти про результати регіональної оперативної
програми, для подання до Національного комітету моніторингу;
г) визначає регіональні критерії для вибору проектів, які фінансуються відповідно
до регіональної оперативної програми та підтверджує вибір цих проектів;
д) узгоджує проекти змін у рамках регіональної оперативної програми та подає їх до
Національного комітету моніторингу.
(2). Членство у регіональному комітеті моніторингу ґрунтується на партнерських
засадах за участі представників:
а) органів державних адміністрацій;
б) муніципалітетів та самоврядних регіонів;
в) інших соціально-економічних партнерів, які діють у відповідному регіоні.
(3). Комітет регіонального моніторингу засновується на період планування, який
передбачений Національним планом.
(4). Деталі стосовно організації, діяльності, завдань, складу та кількості членів Національного комітету моніторингу регулюються його статутними документами, які приймаються Міністерством.
Частина чотири
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕНЯ
Стаття 19
Набрання чинності
Акт набуває чинності з 1 січня 2002 р.
Президент Словацької Республіки
Голова Національної Ради Словацької Республіки
Прем’єр-Міністр Уряду Словацької Республіки
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ЛАТВІЙСЬКА РЕСПУБЛІКА
ЗАКОН ПРО ПРОСТОРОВЕ ПЛАНУВАННЯ
Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Параграф 1. Поняття просторового планування
Просторовий план – це довгостроковий документ просторового планування або
набір документів планування, який був розроблений і набрав чинності у відповідності
до процедур, передбачених законодавчими актами, а також який у відповідності до рівня
планування та типу плану відображає сучасне та заплановане (дозволене) використання
території та обмежень щодо використання такої території як у письмовому, так і графічному виглядах.
[27 січня 2005 р.]
Параграф 2. Мета цього Закону
Мета цього Закону полягає у сприянні сталому та збалансованому розвитку у Державі шляхом застосування ефективної системи просторового планування.
Параграф 3. Принципи просторового планування
Під час розробки просторового плану необхідно дотримуватися наступних принципів просторового планування:
1) принцип сталості, який забезпечує кількісне середовище, збалансований економічний розвиток, раціональне використання природних, людських та матеріальних ресурсів, розвиток та збереження природної та культурної спадщини для сучасних та наступних поколінь;
2) принцип координації інтересів, який забезпечує, щоб просторовий план розроблявся у відповідності до інших просторових планів, а план пов’язує інтереси держави,
зони планування, місцевих органів влади та приватних осіб;
3) принцип різноманітності, який забезпечує, щоб під час розробки просторого
плану враховувалася різноманітність природного, культурного середовища, людських та
матеріальних ресурсів, а також економічної діяльності;
4) принцип розмежування, який забезпечує, щоб просторове планування на національному рівні, рівні зони планування, окружного та територіальних органів місцевої
влади, було передбачене із різним рівнем деталізації;
5) принцип суперництва, який забезпечує, щоб просторовий план створював рівні умови для підприємницької діяльності;
6) принцип безперервності та правонаступництва, який забезпечує, що при зміні обґрунтування у чинному плані, до просторового будуть внесені зміни та доповнення із
збереженням тих частин просторового плану, обґрунтування яких не змінилося;
7) принцип прозорості, який забезпечує, що просторовий план розробляється із
залученням громадськості та із забезпеченням відкритості інформації та процедури прийняття рішень.
Параграф 4. Завдання просторового планування
Завданнями просторового планування є наступні:
1) надавати оцінку потенціалу розвитку території Держави, зон планування,
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окружних та територіальних органів місцевої влади та встановлювати вимоги та обмеження, необхідні для використання останніх;
2) створювати сприятливі умови для розвитку підприємницької діяльності та залучення інвестицій;
3) приєднуватися до заходів просторового планування сусідніх країн та Європейського Союзу;
4) створювати передумови для забезпечення якості навколишнього середовища
та раціонального використання території та запобігання промислових та екологічних ризиків;
5) гарантувати право на використання та розвиток нерухомого майна у відповідності до просторового плану;
6) сприяти доступності послуг та оптимальному функціонуванню транспортної
системи; та
7) зберігати природну та культурну спадщини, розмаїття ландшафту та біологічну
різноманітність, а також покращення якості культурного середовища та населених пунктів.
[27 січня 2005 р.]
Параграф 5. Рівні та документи просторового планування
При розробці взаємноскоординованих просторових планів, просторове планування
реалізується на наступних рівнях планування:
1) національний рівень – просторовий план національного рівня є Національний
просторовий план, який визначає всі національні інтереси та вимоги для використання та
розвитку території Держави;
2) рівень зони планування – у просторовому плані зони планування визначаються
можливості, напрямки та обмеження території зони планування;
3) рівень окружних органів місцевої влади – у просторовому плані окружних органів влади визначаються можливості розвитку, напрямки та обмеження території окружних органів місцевої влади, поточне та заплановане (дозволене) використання території
окружних органів місцевої влади в графічному зображенні, а також детальні умови, території та об’єкти, визначені у просторових планах вищого рівня.
4) Рівень територіальних органів місцевої влади – у просторовому плані територіальних органів влади визначаються можливості розвитку, напрямки та обмеження території територіальних органів місцевої влади, поточне та заплановане (дозволене) використання території територіальних органів місцевої влади у графічному зображенні, а також детальні умови, території та об’єкти, визначені у просторових планах вищого рівня.
[27 січня 2005 р.]
Розділ ІІ
Процедури просторового планування та компетенції органів державної влади
Параграф 6. Процедури просторового планування
(1) Національний просторовий план застосовується до території Держави. Він розробляється із дотриманням Керівних принципів державної регіональної політики, Національного плану розвитку та секторних програм розвитку.
(2) Просторовий план зони планування застосовується до загальної території зони
планування. Він розробляється із дотриманням Керівних принципів державної регіональ120

ної політики, Національного просторового плану, Національного плану розвитку та секторних програм розвитку.
(3) Просторовий план окружного органу місцевої влади застосовується до всієї території окружного органу місцевої влади. Він розробляється із дотриманням:
1) програми розвитку та просторового плану зони планування, до якої належить
відповідний окружний орган місцевої влади;
2) документів планування політики та просторових планів тих окружних органів
місцевої влади, з якими межує відповідний окружний орган місцевої влади; та
3) документи планування політики відповідних окружних органів місцевої влади.
(4) Просторовий план територіального органу місцевої влади застосовується до
всієї території органу місцевої влади. Він розробляється із дотриманням:
1) документів планування політики та просторових планів тих окружних органів
місцевої влади, до яких належить відповідний місцевий орган влади;
2) документів планування політики та просторових планів тих територіальних органів місцевої влади, з якими межує відповідний територіальний місцевий орган влади; та
3) документи планування політики відповідних територіальних органів місцевої
влади.
(5) Якщо просторовий план територіального органу місцевої влади не визначає відповідним чином використання території та умови будівництва на конкретній ділянці землі,
вони визначаються у деталізованому плані. Деталізований план – це просторовий план
частини адміністративної території органу місцевої влади, що розробляється у відповідності до рішення міської ради певної територіальної одиниці (ради графства а) по відношенню до певної території та затверджується після набуття чинності просторового плану
органу місцевої влади із врахуванням запланованого (дозволеного) використання відповідної території у просторовому плані органу місцевої влади.
(6) Просторовий план окружного органу місцевої влади, просторовий план територіального органу влади та деталізований план набувають чинності наступного дня після опублікування рішення про видання органом місцевої влади юридично обов’язкових
нормативно-правових актів у газеті Latvijas Vestnesis [офіційне видання Уряду Латвійської Республіки].
(7) При розробці просторового плану нижчого рівня необхідно додержуватися положень чинного просторового плану вищого рівня.
[10 квітня 2003 р.; 27 січня 2005 р.]
Параграф 7. Компетенція державних органів щодо просторового планування
(1) Кабінет виконує наступні функції стосовно просторового планування:
1) затверджує Національний просторовий план;
2) [10 квітня 2003 р.]
3) визначає складові частини просторового плану, процедури підготовки, громадське обговорення, набуття чинності, внесення змін та доповнень, оцінку законності та
здійснення нагляду за додержанням плану;
4) визначає відповідальне Міністерство, яке виконує функції, передбачені у Законі.
(2) Національна рада регіонального розвитку здійснює наступні функції стосовно
просторового планування:
1) надає оцінку Національному просторовому плану;
2) надає оцінку просторовим планам зон планування.
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(3) Відповідальне Міністерство виконує наступні функції стосовно просторового
планування:
1) методично управляє, наглядає та координує розробку просторових планів;
2) у співпраці з державними адміністративними органами, органами місцевої влади та державними установами розробляє Національний просторовий план;
21) забезпечує участь широкої громадськості у процесі розробки національного
плану;
3) оцінює відповідність просторових планів планувальної зони, окружних органів
місцевої влади та територіальних органів місцевої влади до Національного просторового
плану та законодавчих актів, а також пропонує внесення необхідних змін, якщо просторовий план не відповідає вимогам цього Закону, інших нормативних актів та Національного просторового плану;
4) зберігає базу даних та архів щодо розробки Національного просторового плану,
просторових планів планувальної зони, окружних та територіальних органів місцевої влади;
5) розподіляє виділені державою гранти для розробки просторових планів;
6) виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.
(4) Рада з питань розвитку зони планування виконує наступні функції стосовно
просторового планування:
1) управляє та забезпечує розвиток і виконання просторого плану відповідної планувальної зони та відповідних змін до нього;
2) затверджує розроблений просторовий план зони планування та зміни до нього;
3) пропонує доповнення до Національного просторового плану;
4) забезпечує участь широкої громадськості у процесі розробки просторового плану зони планування;
5) до 1 лютого поточного року подає інформацію про розробку просторового плану зони планування та його дотримання до відповідального Міністерства.
(5) Окружний орган місцевої влади виконує наступні функції стосовно просторового планування:
1) управляє, наглядає та забезпечує розробку та виконання просторового плану
відповідного окружного органу місцевої влади та зміни до нього;
2) затверджує окружний просторовий план та зміни до нього як юридично
обов’язковий нормативний акт місцевого рівня;
3) пропонує внесення змін до просторового плану зони планування та до Національного просторового плану;
4) співпрацює з іншими окружними органами місцевої влади з метою розробки
спільних просторових планів;
5) надає оцінку відповідності просторових планів територіальних органів місцевої
влади чинному просторовому плану окружного органу місцевої влади;
6) надає оцінку тим частинам Національного просторового плану, Національного
плану розвитку, секторних програм розвитку, програми розвитку та просторового плану
зони планування, які застосовуються до території окружного органу місцевої влади;
7) забезпечує участь широкої громадськості у процесі розробки регіонального
планування;
8) до 1 лютого поточного року подає інформацію про розробку просторового пла122

ну окружного органу місцевої влади та його дотримання до відповідального Міністерства.
(6) Територіальний орган місцевої влади виконує наступні функції стосовно просторового планування:
1) управляє, наглядає та забезпечує розробку та виконання просторового плану
відповідного територіального органу місцевої влади та зміни до нього;
2) затверджує окружний просторовий план, деталізований план та зміни до них як
юридично обов’язкові нормативні акти місцевого рівня;
3) пропонує внесення змін до просторового плану планувальної зони та до просторового плану окружного органу місцевої влади;
4) співпрацює з іншими територіальними органами місцевої влади з метою розробки спільних просторових планів;
5) забезпечує участь широкої громадськості у процесі просторового планування
територіальних органів місцевої влади;
6) до 1 лютого поточного року подає інформацію про розробку просторового плану та його дотримання до відповідального Міністерства.
[10 квітня 2003 р.; 27 січня 2005 р.]
Розділ ІІІ
Громадське обговорення та фінансування просторового планування
Параграф 8. Організація громадського обговорення
(1) З метою забезпечення громадського обговорення Національного просторового
плану відповідальне Міністерство:
1) публікує інформацію у газеті Latvijas Vestnesis щодо початку розробки Національного просторового плану, процедур, місця та часу проведення громадського обговорення, де та коли можливо ознайомитися з Національним просторовим планом та подати
письмові пропозиції та коментарі;
2) організує участь громадськості у процесі національного просторового планування.
(2) З метою забезпечення громадського обговорення просторового плану зони
планування Рада з розвитку зони планування:
1) публікує інформацію у газеті Latvijas Vestnesis щодо початку розробки просторового плану зони планування та внесення змін до нього, процедур, місця та часу проведення громадського обговорення, де і коли можливо ознайомитися з просторовим планом
зони планування та внесення змін до нього та подати письмові пропозиції та коментарі;
2) організує участь громадськості у процесі просторового планування на рівні цієї
зони планування.
(3) З метою забезпечення громадського обговорення просторового плану окружного органу місцевої влади відповідний окружний орган влади:
1) публікує інформацію у газеті Latvijas Vestnesis щодо початку розробки просторового плану цього окружного органу місцевої влади та внесення змін до нього, процедур,
місця та часу проведення громадського обговорення, де та коли можливо ознайомитися з
просторовим планом цього окружного органу місцевої влади та внесенням змін до нього і
подати письмові пропозиції та коментарі;
2) організовує участь громадськості у процесі просторового планування на рівні
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цього окружного органу місцевої влади.
(4) З метою забезпечення громадського обговорення просторового плану територіального органу місцевої влади відповідний територіальний орган місцевої влади:
1) публікує інформацію у газеті Latvijas Vestnesis щодо початку розробки просторового плану цього територіального органу місцевої влади та внесення змін до нього, процедур, місця та часу проведення громадського обговорення, де і коли можливо ознайомитися з просторовим планом цього територіального органу місцевої влади та внесення змін
до нього та подати письмові пропозиції та коментарі;
2) організовує участь громадськості у процесі просторового планування на рівні
цього територіального органу місцевої влади.
Параграф 9. Право фізичних та юридичних осіб брати участь в обговоренні просторових планів
1) Кожна фізична та юридична особа має право бути ознайомленою з просторовими планами, які є чинними та передані для громадського обговорення, брати участь у громадському обговоренні планів, висловлювати та відстоювати свою думку, а також подавати пропозиції.
2) Кожна фізична та юридична особа має право подавати письмові пропозиції та
коментарі стосовно просторових планів, у межах визначеного періоду часу та отримувати письмові відповіді на них.
Параграф 10. Звітування про процес просторового планування
(1) До 31 березня поточного року відповідальне Міністерство публікує у газеті
Latvijas Vestnesis звіт про розробку Національного просторового плану.
(2) До 31 березня Рада з питань розвитку планувальних зон публікує в газеті
Latvijas Vestnesis звіт про розробку просторового плану цієї зони планування.
(3) До 31 березня поточного року окружний орган місцевої влади публікує в газеті Latvijas Vestnesis звіт про розробку просторового плану цього окружного органу місцевої влади.
(4) До 31 березня поточного року відповідальне Міністерство публікує в газеті
Latvijas Vestnesis звіт про розробку просторових планів територіальних органів місцевої влади.
[27 січня 2005 р.]
Параграф 11. Фінансування просторового планування на місцевому рівні
(1) Видатки на просторове планування є необхідними видатками місцевих органів
влади і фінансуються з місцевого бюджету.
(2) З метою сприяння просторовому плануванню державний бюджет передбачає на
поточний рік гранти від Держави для спільного фінансування розробки просторових планів зон планування, окружних та територіальних органів місцевої влади.
(3) Кабінет визначає процедури розподілу державних грантів для розробки просторових планів зони планування, окружних та територіальних органів місцевої влади.
Параграф 12. Фінансування розвитку деталізованих планів
(1) Деталізовані плани фінансуються:
1) територіальними органами місцевої влади;
2) фізичними або юридичними особами.
(2) Якщо територіальний орган місцевої влади ініціює розробку деталізованого
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плану, видатки на його розробку передбачаються у бюджеті територіального органу місцевої влади.
(3) Якщо фізична або юридична особа ініціює розробку деталізованого плану і ця
ініціатива відповідає просторовому плану, місцева влада укладає контракт стосовно розробки деталізованого плану. Умови про включення до контракту положень про розробку
деталізованого плану, а також про процедуру розробки та фінансування деталізованого
плану визначаються Кабінетом.
Перехідні положення
1. У зв’язку із набуттям чинності цього Закону, Закон про планування розвитку території втрачає чинність (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Zinotajs, 1998,
No. 23).
2. До набуття чинності відповідних нормативних актів Кабінету, однак не пізніше,
ніж 6 місяців від дати набуття чинності цим Законом, діяти будуть наступні нормативні
акти Кабінету у тій частині, яка не суперечить цьому Закону:
1) Постанова Кабінету № 187 від 25 травня 1999 р., Процедури розподілу державних грантів для розробки планів розвитку території місцевих органів влади;
[10 квітня 2003 р.]
21. До набуття чинності відповідних нормативних актів Кабінету, однак не пізніше
31 грудня 2003 р., буде діяти Постанова Кабінету № 423 від 5 грудня 2000 р., Положення про просторові плани у тій частині, яка не суперечить цьому Закону.
3. Просторові плани, визначені у параграфі 6, пункт 1, 2, 3 та 4 цього Закону повинні бути розроблені та затверджені до 31 грудня 2006 р.
[10 квітня 2003 р.]
4. Протягом шести місяців від дати набуття чинності цього Закону органи місцевої влади надають оцінку відповідності їх просторових планів вимогам законодавчих актів, а у випадку невідповідності приймають рішення стосовно внесення змін до просторового плану або розпочинають розробку нового просторового плану. Органи місцевої влади надсилають відповідні рішення до відповідального Міністерства.
5. Параграф 21 Перехідних положень застосовується від 26 грудня 2002 р.
[10 квітня 2003 р.]
6. Якщо територіальний орган місцевої влади не має чинного просторового плану,
деталізований план розробляється на основі запланованого (дозволеного) використання певної території у чинному просторовому плані регіонального органу місцевої влади.
[27 січня 2005 р.]
7. Параграф 7 Перехідних положень застосовується до 31 грудня 2004 р.
[27 січня 2005 р.]
8. Деталізовані плани, розробка яких була розпочата до 20 серпня 2004 р. і які є
основою до внесення змін до просторових планів місцевої влади на території, включеної
до деталізованого плану, крім Балтійського Моря та захисної зони прибережних дюн у Затоці Риги, розробляються та затверджуються до 1 жовтня 2005 р.
[27 січня 2005 р.]
9. Деталізовані плани, розробка яких була розпочата на основі запланованого (дозволеного) використання певної території у чинному просторовому плані регіонального
органу місцевої влади, розробляються та затверджуються до 31 грудня 2005 р.
[27 січня 2005 р.]
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11. Кабінет розробляє та затверджує нормативні акти, передбачені у параграфі 12,
пункті 3 цього Закону, до 1 травня 2005 р.
[27 січня 2005 р.]
Цей Закон прийнятий Сеймом 22 травня 2002 р.
Замість Президента,
Голова Сейму

Й. Штрауме

Рига, 12 червня 2002 р.
Перехідні положення стосовно внесення змін
до Закону про просторове планування
Перехідне положення
(стосовно Закону про внесення змін та доповнень від 10 квітня 2003 р)
Із набранням чинності цього Закону, втрачає чинність Постанова Кабінету № 564,
Зміни та доповнення до Закону про просторове планування (Latvijas Vestnesis, 2002, №
189), видана у відповідності до статті 81 Конституції Республіки Латвія.
Перехідні положення стосовно внесення змін
до Закону про просторове планування
Перехідне положення
(стосовно Закону про внесення змін та доповнень від 27 січня 2005 р)
Із набранням чинності цього Закону, втрачає чинність Постанова Кабінету № 710,
Зміни та доповнення до Закону про просторове планування (Latvijas Republikas Saeimas
un Ministru Kabineta Zinotajs,, 2004, № 18), видана у відповідності до статті 81 Конституції Республіки Латвія.
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ЗАКОН ПРО РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК РЕСПУБЛІКИ БОЛГАРІЇ
Розділ 1.
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Цей закон встановлює публічні відносини щодо планування, програмування, управління, виділення ресурсів, державної підтримки, спостереження, контролю
та оцінки регіонального розвитку.
Стаття 2. Цілями закону є:
1. створення умов для збалансованого та сталого розвитку регіонів Республіки
Болгарія;
2. створення передумов для зменшення міжрегіональних та внутрішніх регіональних відмінностей в економічному розвиткові держави;
3. створення умов для збільшення робочих місць та доходу населення;
4. розвиток транскордонного співробітництва.
Стаття. 3. Регіональний розвиток – це процес формування та імплементації політики для досягнення збалансованого та сталого розвитку адміністративно-територіальних
одиниць в регіоні планування на території Республіки Болгарія.
Стаття 4. Регіональна політика – це система нормативних документів та засобів, спрямованих на реалізацію цілей регіонального розвитку в адміністративнотериторіальних одиницях.
Стаття 5. Виконання державної політики у сфері регіонального розвитку базується на наступних принципах:
1. єдиний підхід до планування та програмування;
2. концентрація ресурсів для досягнення цілей регіонального розвитку;
3. партнерство, публічність та прозорість на всіх рівнях під час здійснення планування, програмування, фінансування, спостереження та оцінки;
4. поєднання фінансування з національних публічних джерел зі спільним фінансуванням з інших джерел;
5. міжвідомча координація діяльності компетентних органів у процесі планування
та програмування, надання ресурсів, реалізації, спостереження та оцінки;
6. координація з іншими структурними формами визначення політики, засобів та
діяльності на міжнародному, національному та регіональних рівнях.
Розділ два.
РЕГІОНИ ПЛАНУВАННЯ ТА ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Стаття 6 (1) На території Республіки Болгарія формуються регіони планування.
(2) Регіони планування формуються на основі регіонів, залежно від їх географічного розташування, їх економічного розвитку, кількості населення та перспективи розвитку.
(3) Регіони планування отримують назви та територіальні межі, наступним чином:
1. Північно-західний регіон планування, який включає регіони Відін, Вратса та
Монтана;
2. Північно-центральний регіон планування, який включає регіони Руссе, Веліко
Тарново, Габрово, Плевен та Ловче;
3. Північно-східний регіон планування, який включає регіони Варна, Тарговіште,
Шумен, Разград, Сілістра та Добріч;
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4. Південно-східний регіон планування, який включає регіони, Бургас, Слівен та
Ямболь;
5. Південно-центральний регіон планування, який включає Пловдів, Карджали,
Хасково, Пазарджик, Смолян та Стара Загора;
6. Південно-західний регіон планування, який включає регіони Софія, регіон Софії,
Кюстенділ, Благоевград та Перзик.
7. Центри регіонів планування визначаються Радою Міністрів.
Стаття 7. (1) В межах регіонів планування формуються регіони цілеспрямованого результату.
(2) Регіони цілеспрямованого результату є територіальною основою для виконання державної політики у сфері регіонального розвитку через систему заходів, спрямованих на досягнення сталого зростання соціального та економічного розвитку та подолання
внутрішніх регіональних відмінностей.
(3) Регіони цілеспрямованого результату охоплюють території одного або більше
сусідніх муніципалітетів.
(4) Регіони цілеспрямованого розвитку є:
1. регіон економічного зростання;
2. регіон промислового занепаду;
3. недостатньо розвинений прикордонний регіон;
4. недостатньо розвинений сільський регіон;
5. недостатньо розвинений гірський регіон;
6. столичний муніципалітет.
(5) (змін. ДГ 32/05) Територіальні межі регіону цілеспрямованого результату того
типу, який закріплений у параграфі 4, пункти 1-5, визначаються шляхом розрахунку для
рівня розвитку та динаміки економічного розвитку структури економіки, зайнятості та
безробіття, рівня розбудови технічної інфраструктури, демографії, соціальної структури
та структури заселення, географічного розташування та наявного потенційного досягнення цілей розвитку відповідного типу регіону.
(6) (змін. ДГ 32/05) Територіальна сфера типу регіону цілеспрямованого розвитку
відповідно до параграфа 1 -5 визначається відповідно до інформації, яка надходить з Національного інституту статистики.
(7) Територія одного муніципалітету може бути включена до більш ніж одного типу
регіону цілеспрямованого розвитку відповідно до параграфа 4, пункти 2, 3, 4 та 5 у випадку, коли одночасно співпадають критерії та показники для них.
Стаття 7а. (1) (новий - ДГ 32/05). До територіальної сфери регіону економічного зростання включаються муніципалітети із розвиненою економікою, транспортом, технічною та соціальною інфраструктурою, а також той, що відповідає окремо 2/3 наступних показників:
1. чистий прибуток від продажу на громадянина складає більше 120 відсотків від
середнього кількісного показника в країні за останні три роки;
2. середній річний відсоток чистого прибутку від продажу на громадянина над середнім кількісним показником в країні за останні три роки;
3. рівень середньої заробітної платні вищий ніж середній кількісний показник в
країні за останні три роки;
4. середній річний відсоток збільшення середньої заробітної платні вищий, ніж се128

редній показник у країні за останні три роки;
5. середній рівень безробіття нижчий ніж 105 % від середнього показника для країни за останні три роки;
6. середній відсоток безробіття нижчий ніж 105 % від середнього показника для
країни за останні три роки;
7. коефіцієнт залежності від віку нижчий ніж 110 % від середнього показника для
країни за останні три роки;
8. середній річний відсоток збільшення кількості населення вищий ніж такий самий середній відсоток для країни за останні три роки;
9. більше 50 % населення знаходяться в зоні з розвиненою транспортною інфраструктурою на відстані до 30 км від автостради, дороги першого класу, залізничної станції, цивільного аеродрому та порту для громадського транспорту.
(2) До територіальної сфери регіону з промисловим занепадом включаються муніципалітети, в яких виконувалася чи виконується реструктуризація промислових структурних підприємств, що призвело або призводить до зменшення виробництва, збільшення безробіття, низького рівня доходів та зменшення населення, а також відповідність 2/3
наступним показникам:
1. частка в промисловій зайнятості більше ніж 115 % від середнього показника в
країні за останні три роки;
2. середній відсоток безробіття складає більше 105 % від середнього показника для
країни за останні три роки;
3. середній річний відсоток чистого прибутку від продажу підприємств вищий ніж
середній показник у країні за останні 3 роки;
4. рівень середньої заробітної платні нижчий ніж середній показник у країні за
останні три роки;
5. річний відсоток зростання середньої заробітної платні нижчий ніж середній показник в країні за останні три роки;
6. середній річний рівень зменшення кількості населення вищий ніж середній показник в країні за останні три роки.
(3) До територіальної сфери відсталого прикордонного регіону включаються муніципалітети, в яких частина адміністративного кордону хоча б одного з них співпадає з частиною державного кордону і відповідає окремо хоча б 2/3 показників, визначених у параграфі 6.
(4) До територіальної сфери відсталого сільського регіону включаються муніципалітети, в яких більш як 20 % придатного до праці населення працюють в сільському господарстві та лісництві, і відповідають 2/3 показникам, визначеним у параграфі 6.
(5) До територіальної сфери відсталого гірського регіону включаються муніципалітети з територією кожного з них, яка знаходиться над рівнем моря більше 500 м або менше 500 м, однак середня глибина сегментації рельєфу складає різницю в 150 м між найнижчим та найвищим пунктом на квадратний метр, з середньою сегментацією рельєфу
більше 1,5 км на 1 км2 і середнім нахилом рельєфу більше 7 градусів, та ті, що відповідають 2/3 показників параграфу 6.
(6) При визначенні територіальних меж відсталого прикордонного, відсталого сільського та відсталого гірського регіону необхідно враховувати наступні показники:
1. середній прибуток від продажів на громадянина складає менше 70 % від серед129

нього показника в країні за останні три роки;
2. рівень середньої заробітної платні нижчий ніж середній показник в країні за
останні три роки;
3. середній рівень безробіття складає 110 % від середнього показника в країні за
останні три роки;
4. коефіцієнт вікової залежності складає більше 120 відсотків від середнього показника в країні за останні три роки;
5. щільність населення складає менше 70 людей на 1 км2;
6. більше 25 % населення не мають асфальтованих доріг між собою та до муніципального центру;
7. більше 30 % населених пунктів не мають каналізаційної системи;
8. більше 30 % населених пунктів використовують питну воду з відхиленням від
стандарту якості, встановленого в державі, або мають режим у водопостачанні протягом
останніх трьох років.
Стаття 7б. (1) (нова – ДГ 32/05) Після того як відбуваються зміни у значеннях показників, вирахуваних у щорічних доповідях про виконання регіональних планів розвитку,
однак не раніше ніж три роки після їх вступу в силу, будуть прийматися зміни до територіальних меж регіонів цілеспрямованого результату шляхом:
1. виключення одного або більше муніципалітетів після досягнення порогового
значення показника для відповідного критерію;
2. включення одного або більше нових муніципалітетів, які відповідають визначеним пороговим значенням показника для відповідного критерію;
(2) Зміни в територіальних межах регіонів із цілеспрямованим результатом фіксуються шляхом внесення змін до планів регіонального розвитку.
Розділ 3.
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Стаття 8. Стратегічне планування для досягнення цілей регіонального розвитку
здійснюється через:
1. Національну стратегію регіонального розвитку;
2. регіональні стратегії розвитку.
Стаття 9 (1) Національна стратегія регіонального розвитку визначає довгострокові цілі та пріоритети регіональної політики Республіки Болгарія.
(2) Національна стратегія регіонального розвитку містить:
1. порівняльний соціальний та економічний аналіз регіонів планування;
2. базові та специфічні цілі та пріоритети розвитку, що мають бути досягненні протягом певного періоду;
3. необхідні дії компетентних органів для досягнення цілей стратегії;
4. необхідні дії стосовно спостереження, оцінки та оновлення стратегії.
(3) Національна стратегія регіонального розвитку має враховувати прогнози Національного плану розвитку.
(4) Національна стратегія регіонального розвитку приймається Кабінетом Міністрів за пропозицією Міністра регіонального розвитку та громадських робіт та публікується в Державній газеті.
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Стаття 10 (1) Регіональна стратегія розвитку визначає цілі та пріоритети для розвитку регіону, а також необхідні для їх досягнення заходи.
(2) Регіональна стратегія розвитку повинна бути розроблена у відповідності до Національної стратегії регіонального розвитку.
(3) Регіональна стратегія розвитку містить:
1. аналіз економічного та соціального становища в регіоні;
2. спеціальні довгострокові цілі та пріоритети для розвитку регіону та регіонів цілеспрямованого результату;
3. організацію та координацію діяльності щодо досягнення цілей;
4. необхідні дії щодо спостереження, оцінки та оновлення;
5. схему заходів.
(4) Регіональна стратегія розвитку приймається радою регіонального розвитку.
Розділ 4.
ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОГРАМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Стаття 11 (1) Плани регіонального розвитку розробляються для регіонів планування.
(2) Плани регіонального розвитку розробляються у відповідності до прогнозів Національної стратегії регіонального розвитку, а також пріоритетів та спеціальних цілей,
що містяться в стратегіях регіонального розвитку для відповідного програмного періоду.
(3) Плани регіонального розвитку містять:
1. аналіз економічного, соціального та екологічного становища, а також потенціалу
розвитку відповідного регіону планування;
2. цілі, пріоритети та заходи для розвитку;
3. регіони цілеспрямованого результату;
4. обсяг необхідних ресурсів, включаючи всі типи допомоги, а також їх розповсюдження серед регіонів цілеспрямованого результату;
5. попередню оцінку плану очікуваних результатів;
6. індикативну фінансову таблицю – для джерел фінансування, заходів та пріоритетів, підсумовуючи необхідні засоби для реалізації плану;
7. порядок та спосіб проведення консультацій щодо виконання плану разом з партнерами на регіональному рівні.
Стаття 12. Плани регіонального розвитку приймаються Радою Міністрів за пропозицією Міністра регіонального розвитку та громадських робіт та Міністра фінансів.
Стаття 13. Щорічне планування ресурсів для реалізації заходів в регіонах цілеспрямованого результату здійснюється за пропозицією Міністра регіонального розвитку та
громадських робіт в координації з радами регіонального розвитку та Міністром фінансів,
в рамках бюджетних процедур, коли ресурси надаються Законом з державного бюджету
на відповідний рік.
Стаття 14. (1) План муніципального розвитку визначає цілі та пріоритети розвитку
муніципалітету, а також фінансові ресурси для їх реалізації.
(2) План муніципального розвитку розробляється у відповідності до прогнозів
стратегії регіонального розвитку.
(3) План муніципального розвитку містить:
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1. аналіз економічного та соціального розвитку муніципалітету;
2. пріоритети, окремі цілі та заходи для розвитку муніципалітету;
3. опис спільних заходів та проектів, які сприяють досягненню цілей розвитку сусідніх муніципалітетів;
4. індикативну фінансову таблицю, в якій складаються можливі ресурси для реалізації заходів та проектів, включаючи ті, що передбачені п. 3;
5. порядок надання інформації.
Стаття 15 (1) Програмування та надання ресурсів регіональному розвиткові здійснюється в рамках Національної оперативної програми з регіонального розвитку.
(2) Національна оперативна програма з регіонального розвитку розробляється відповідно до прогнозованих річних меж, визначених заходами, передбаченими Радою Міністрів на пропозицію Міністра фінансів.
Стаття 16 (1) Національна оперативна програма з регіонального розвитку містить:
1. синтезований аналіз проблем у регіонах планування;
2. базові середньострокові програмні цілі та пріоритети економічної та соціальної
єдності у розвитку регіонів планування;
3. опис заходів для виконання пріоритетів, включаючи інформацію про з’ясування
їх відповідності схемам надання державної допомоги та проведення спостереження та
оцінки;
4. систему показників оцінки очікуваного результату від реалізації програми;
5. показники спостереження та оцінки виконання;
6. загальний індикативний фінансовий план, що містить загальний розмір необхідних ресурсів для його виконання з огляду на заходи та джерела фінансування;
7. умови та порядок управління та виконання програми.
(2) До Національної оперативної програми з регіонального розвитку розробляється програма-додаток, яка включає:
1. заходи виконання її пріоритетів;
2. попередня оцінка заходів, визначених у п. 1;
3. визначення показників спостереження та оцінки виконання заходів, визначених
у п. 1;
4. фінансовий план для кожного заходу, деталізований для типів джерел фінансування;
5. заходи, пов’язані з наданням гласності та прозорості програми;
6. опис інформаційної системи для компьютерізованого обміну необхідними даними
для управління, спостереження та оцінки.
Стаття 17. Національна оперативна програма з регіонального розвитку розробляється у відповідності до прогнозів Національного плану розвитку і приймається Радою
Міністрів.
Стаття 18. (1) Під час програмування регіонального розвитку необхідно брати до
уваги ініціативи муніципалітетів з питань сталого місцевого та регіонального розвитку.
(2) Муніципальна рада приймає програму для реалізації муніципального плану
розвитку на пропозицію мера муніципалітету.
(3) Програма, відповідно до параграфа 2, визначає заходи для розвитку, проекти
для виконання та відповідні фінансові ресурси, підрозділи, на які покладається виконан132

ня проектів, та заходи щодо поширення інформації та забезпечення гласності, контролю
та оцінки виконання програми.
Стаття 19. Рада Міністрів приймає указ про умови та порядок, включаючи умови
розробки, координації, прийняття, фінансування, оновлення та виконання стратегій та
планів відповідно до ст. 8 та 11 та програми відповідно до ст. 15 за пропозицією Міністра
регіонального розвитку та громадських робіт та Міністра фінансів.
Розділ 5.
УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ
Стаття 20. Міністр з регіонального розвитку та громадських робіт:
1. організовує виконання Національної стратегії з регіонального розвитку;
2. організовує виконання планів регіонального розвитку регіонів планування;
3. організовує, координує та приводить у відповідність головні принципи та заходи
Національної оперативної програми з регіонального розвитку та програми-додатка до неї;
4. управляє та організовує виконання Національної оперативної програми з регіонального розвитку, а також оновлення програми-додатку;
5. організовує та координує систему збору інформації для виконання Національної
оперативної програми з регіонального розвитку;
6. організовує підготовку щорічних звітів та заключних звітів для виконання Національної оперативної програми з регіонального розвитку;
7. організовує здійснення проміжної оцінки виконання Національної оперативної
програми з регіонального розвитку;
8. надає методологічні вказівки органам, які беруть участь у розробці та виконанні
документів, відповідно до ст. 8 та 11;
9. бере участь у переговорах із структурами Європейського Союзу в межах своєї
компетенції;
10. бере участь в міжурядових комісіях із транскордонного співробітництва;
11. робить внесок до наближення болгарського законодавства у сфері регіонального розвитку до норм європейського права.
Стаття 21 (1) У регіонах планування запроваджуються ради з питань регіонального розвитку.
(2) Рада з питань регіонального розвитку є органом виконання державної політики
у сфері регіонального розвитку на рівні регіонів планування.
(3) Головою ради з питань регіонального розвитку є губернатори регіонів, які входять до відповідного регіону планування, і він призначається радою за принципом ротації.
(4) (Змін. ДГ 88/05) Члени ради регіонального розвитку мають бути представниками: Міністерства регіонального розвитку та громадських робіт, Міністерства фінансів, Міністерства з навколишнього середовища і водних ресурсів, Міністерства сільського господарства та лісництва, Міністерства економіки, Міністерства праці та соціальної політики та Міністерства транспорту, які призначаються відповідним міністром, представник Державного агентства з інформаційних технологій та комунікацій; губернатори
регіонів, включених до відповідного регіону планування, а також по одному представнику
від кожного муніципалітету, включеного до відповідного регіону планування.
(5) Представники муніципалітетів, відповідно до параграфу 4, призначаються відповідною радою регіонального розвитку.
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(6) Голова ради регіонального розвитку запрошує на засідання ради з дорадчими
функціями індивідуальних осіб та представників корпоративних органів, що займаються
регіональним розвитком.
(7) Ресурси, необхідні для діяльності рад з питань регіонального розвитку, передбачаються у бюджетах регіональних адміністрацій, центрах регіонального планування, які
також планують умови своєї діяльності.
Стаття 22 (1) Ради регіонального розвитку:
1. обговорюють та координують регіональні стратегії розвитку для відповідного
регіону планування;
2. обговорюють та затверджують проект плану регіонального розвитку для відповідного регіону планування шляхом додержання принципу партнерства.
3. обговорюють та координують заходи, які повинні бути включені до Національної
оперативної програми регіонального розвитку;
4. приймають попередню оцінку запропонованих оцінок проектів, запропонованих
на виконання заходів, включених до Національної оперативної програми регіонального
розвитку;
5. висловлюють думку щодо щорічних доповідей та заключної доповіді;
6. вступають у взаємодію з радами з питань регіонального розвитку та іншими центральними органами виконавчої влади;
7. виконують інші функції, передбачені Радою Міністрів або Міністром регіонального розвитку та громадських робіт.
(2) Організація та діяльність ради регіонального розвитку визначається наказами,
що видаються Міністром регіонального розвитку та громадських робіт.
Стаття 23 (1) У складі регіональних адміністрацій у центрах регіонів планування
засновуються департаменти технічної допомоги, координації та управління регіональними програмами та планами.
(2) Вимоги для отримання посад у департаменті відповідно до параграфу 1 визначаються у ст. 24, параграф 2.
Стаття 24 (1) Департамент, створений відповідно до ст. 23, виконує наступні функції:
1. надає підтримку та виконує функції секретаріату ради регіонального розвитку;
2. організовує розробку та координацію планів регіонального розвитку і подає їх
для координації раді з питань регіонального розвитку;
3. бере участь в обговоренні основних заходів, програм, підпрограм, діяльності та
проектах щодо створення Національної оперативної програми з питань регіонального
розвитку.
4. бере участь у розробці попередньої оцінки проектів, отриманих від кінцевих реципієнтів для реалізації заходів, включаючи Національну оперативну програму регіонального розвитку у частині, яка стосується регіону планування;
5. надає методичну допомогу кінцевим реципієнтам у реалізації затверджених проектів;
1. надає допомогу заявникам, які звертаються за допомогою щодо дотримання вимог, передбачених нормативними актами;
2. проводить координацію та взаємодію з центральними структурами виконавчої
134

влади для виконання запланованих заходів;
3. надає допомогу у зборі інформації для аналізу та оцінки виконання Національної оперативної програми регіонального розвитку на території відповідного регіону планування;
4. бере участь у розробці проміжних та щорічних звітів стосовно досягнутих результатів щодо виконання Національної оперативної програми з питань регіонального
розвитку;
5. готує періодичну інформацію щодо процесу планування та виконання Національної оперативної програми з питань регіонального розвитку для території регіону планування;
6. виконує інші функції, визначені їх структурними наказами.
(2) (змін. ДГ 88/05; доповн. ДГ 24/06) Структура та діяльність департаментів відповідно до параграфу 1 передбачається наказами, виданими Міністром регіонального
розвитку та громадських робіт у співпраці з Міністром фінансів, Міністром економіки,
Міністром праці та соціальної політики, Міністром сільського господарства і лісництва,
Міністром навколишнього середовища та водопостачання, Міністром транспорту та Міністром державної адміністрації та адміністративної реформи.
Стаття 25. Губернатор регіону:
1. організує розробку стратегії регіонального розвитку;
2. пропонує проект стратегії регіонального розвитку для розгляду та координації в
раді регіонального розвитку та для прийняття у раді розвитку округу;
3. надає підтримку муніципалітетам на території регіону у розробці планів муніципального розвитку;
4. надає допомогу у розробці, виконанні, контролі та оцінці відповідних планів регіонального розвитку;
5. координує підготовку проектів у відповідності до стратегії регіонального розвитку та з прогнозами регіонального розвитку;
6. надає гласності та прозорості плануванню та програмуванню регіонального розвитку на території регіону;
7. укладає угоди щодо співробітництва з сусідніми регіонами щодо спільних дій
стосовно виконання заходів регіонального розвитку.
Стаття 26 (1) Ради розвитку округів засновуються у регіонах.
(2) Головою ради розвитку округу є губернатор регіону, а членами є мери муніципалітетів регіону, один представник від кожної муніципальної ради, делегований представник регіональних асоціацій муніципалітетів на території регіону, делегований представник регіональних структур організацій працедавців та працівників, представлених на національному рівні.
(3) Ради розвитку округу:
1. обговорюють та приймають стратегії розвитку округу;
2. оцінюють ініціативи муніципалітетів та неприбуткових корпоративних органів,
пов’язаних зі стратегією розвитку округу;
3. вносять пропозиції щодо укладання угод про співробітництво з іншими сусідніми
регіонами для спільних дій щодо регіонального розвитку;
4. обговорюють та координують діяльність щодо надання гласності та прозорості
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плануванню та програмуванню регіонального розвитку на території регіону на пропозицію губернатора регіону;
(4) Організація та діяльність рад розвитку округу визначається наказами Міністра
регіонального розвитку та громадських робіт.
Стаття 27. Мер муніципалітету:
1. організовує розробку плану муніципального розвитку та програми його реалізації, а також подає їх на розгляд та прийняття муніципальною радою;
2. управляє, організовує та контролює діяльність щодо виконання програми реалізації плану муніципального розвитку;
3. подає щорічну та заключну доповідь щодо виконання програми реалізації плану
муніципального розвитку для затвердження муніципальною радою;
4. надає гласності та прозорості плану муніципального розвитку, а також заходам
стосовно його реалізації.
Стаття 28. Муніципальна рада:
1. обговорює та приймає план муніципального розвитку та програму його реалізації;
2. затверджує звіти щодо виконання програми реалізації плану муніципального
розвитку за пропозицією мера міста.
Розділ 6
ФІНАНСУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО
РОЗВИТКУ
Стаття 29. Джерелами фінансування регіонального розвитку є:
1. державний бюджет;
2. бюджети муніципалітетів;
3. джерела фізичних та юридичних осіб;
4. міжнародні фінансові інститути;
5. інші джерела, передбачені законодавством.
Стаття 30. Джерела, передбачені у ст. 29, використовуються для:
1. фінансування заходів, передбачених Національною оперативною програмою
регіонального розвитку;
2. фінансування діяльності фізичних та юридичних осіб, запропонованих для стимулювання, у відповідності до пріоритетів, регіонів цілеспрямованого результату;
3. спільного фінансування проектів, що фінансуються з коштів, наданих Європейським Союзом, відповідно до підписаних угод.
Стаття 31. Регіональний розвиток у регіонах планування та у регіонах “цілеспрямованого результату” можуть стимулюватися у відповідності до Закону про державне стимулювання, а також через:
1. безкоштовне надання фінансової допомоги для:
а) виконання заходів, передбачених у Національній оперативній програмі регіонального розвитку;
б) покриття частини витрат на придбання матеріальних та нематеріальних коштів у
регіонах “цілеспрямованого результату»;
2. податкові пільги, передбачені законодавством;
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3. нерухоме майно – приватна державна власність та незавершене будівництво на
виконання Закону про державну власність;
4. нерухоме майно – приватна муніципальна власність та незавершене будівництво на виконання Закону про муніципальну власність;
5. інші форми державного стимулювання, визначені законом.
Розділ 7.
УПРАВЛІННЯ, ОЦІНКА ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМ ТА
ПЛАНІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Стаття 32. Управління, а також спостереження, оцінка та контроль за ефективним виконанням та інформаційне забезпечення програм та планів регіонального розвитку повинні здійснюватися на умовах та в порядку, визначених указами Ради Міністрів, за
пропозицією Міністра фінансів та Міністра регіонального розвитку та громадських робіт.
Стаття 33 (1). Для розробки регіональних планів, а також Національної оперативної програми регіонального розвитку та програми-додатку до неї необхідно проводити попередню оцінку пріоритетів та заходів, запропонованих для включення до них.
(2) Попередня оцінка включає:
1. оцінку їх впливу на соціальну та економічну ситуацію;
2. оцінку їх впливу на навколишнє середовище у порядку, передбаченому Законом
про захист навколишнього середовища.
(3) Оцінка заходів, запропонованих у програмі-додатку, включає кількісну оцінку їх
виконання стосовно відповідних пріоритетів та критерію вибору проектів в рамках Національної оперативної програми регіонального розвитку.
Стаття 34 (1). Проміжна оцінка здійснюється на виконання Національної оперативної програми регіонального розвитку.
(2) Проміжна оцінка включає:
1. оцінку початкових результатів виконання;
2. оцінку рівня досягнення відповідних цілей;
3. оцінку використання фінансових ресурсів та процедур управління та спостереження.
Стаття 35 (1). Наступна оцінка здійснюється після закінчення періоду чинності
Національної оперативної програми регіонального розвитку.
(2) Наступна оцінка включає:
1. оцінку ефективності та продуктивності застосованих ресурсів;
2. оцінку загального впливу;
3. аналіз позитивних та негативних факторів у виконанні програми;
4. оцінку рівня досягнення цілей та сталості результатів;
5. висновки та рекомендації стосовно виконання політики регіонального розвитку.
Стаття 36. Оцінки здійснюються відповідно до умов та у порядку, визначених Законом про державні закупівлі, на завдання наступних органів:
1. попередня та проміжна оцінка – Міністерства регіонального розвитку та громадських робіт;
2. наступна оцінка – Міністерства фінансів.
Стаття 37 Для розробки плану муніципального розвитку, а також для виконання
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програми його реалізації, мер муніципалітету призначає оцінки у відповідності до ст. 33,
34 та 35.
Стаття 38 (1). Стратегії, плани і програми, а також документи, пов’язані з діяльністю відповідних органів щодо їх розробки, прийняття, виконання, контролю та оцінки є
офіційною публічною інформацією.
(2) Органи, які виконують заходи в рамках компетенції, визначеної цим законом та
нормативними актами для їх виконання, зобов’язані вчасно і у встановленому порядку інформувати громадськість про природу та суть своєї діяльності, про необхідність та потенційні переваги їх виконання, про їх наслідки, а також про досягнуті результати.
Додаткові положення
§ 1. У розумінні цього закону:
1. «Програмування – це процес організації, прийняття рішення та фінансування,
що здійснюються на довгостроковій основі з метою реалізації стратегічних цілей та пріоритетів.
2. “План регіонального розвитку” – це середньостроковий документ, який містить
аналіз соціального та економічного становища регіону планування, основні цілі та пріоритети розвитку, необхідні дії та індикативні фінансові ресурси для досягнення цих цілей.
3. «Національна оперативна програма регіонального розвитку” – це документ
щодо реалізації цілей та пріоритетів регіонального розвитку на всій території держави через середньострокові заходи, які можуть фінансуватися з різних джерел в рамках Національного плану розвитку.
4. “Національний план розвитку” – це програмний документ, який ґрунтується на
аналізі загального розвитку країни та є єдиною програмою для інтегрованого розвитку
соціальних та економічних пріоритетів національного значення, передбачених індикативним фінансовим планом для свого виконання.
5. (скасована ДГ 32/05)
6. (скасована ДГ 32/05)
7. (скасована ДГ 32/05)
8. (скасована ДГ 32/05)
9. (скасована ДГ 32/05)
10. “Захід” – це комбінація різних видів діяльності, об’єднаних у програмах та підпрограмах, які реалізуються з метою досягнення певних пріоритетів у розвитку групи регіонів та муніципалітетів.
Перехідні та прикінцеві положення
§ 2 (1) Цей закон скасовує Закон про регіональний розвиток (ДГ 26/1999).
(2) Національний план регіонального розвитку має бути приведений у відповідність
до вимог ст. 9 та 19 протягом трьох місяців з моменту опублікування Закону у Державній Газетті.
(3) Плани регіонального розвитку повинні бути приведені у відповідність до вимог ст. 10 та 19 протягом шести місяців після опублікування закону у Державні Газетті.
(4) Плани муніципального розвитку повинні бути приведені у відповідність до вимог цього закону протягом року після цього опублікування в Державній Газетті.
(5) До прийняття Плану національного розвитку Національна стратегія регіональ138

ного розвитку та Національна оперативна програма регіонального розвитку враховують
прогнози Національного плану економічного розвитку.
§ 3. В законі про дороги (опубл., ДГ 26/00; зміни ДГ 88/00, ДГ 111/014, ДГ 47 та
118/02; ДГ 6/04) у ст. 50, параграф 1 слова “Рада регіонального розвитку” замінити словами “Міністр регіонального розвитку та громадських робіт на пропозицію виконавчого
директора Виконавчого агенства “Дороги».
§ 4. Виконання закону покладається на Міністра регіонального розвитку та громадських робіт та Міністра фінансів.
Закон вступає в силу з моменту його опублікування в Державній Газеті.
Цей закон був прийнятий на 39-ій сесії Національної Асамблеї 5 лютого 2004 р. і
був скріплений офіційною печаткою Національної Асамблеї.
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ДОКУМЕНТИ РАДИ ЄВРОПИ З ПИТАНЬ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

ГЕЛЬСІНКСЬКА ДЕКЛАРАЦІЯ ЩОДО РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ
13-та КОНФЕРЕНЦІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ МІНІСТРІВ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА
МІСЦЕВЕ І РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ
Гельсінкі, 27-28 червня 2002 року
Міністри, що відвідали 13-ту конференцію європейських міністрів, відповідальних
за місцеве і регіональне управління, яка відбулася у Гельсінкі 27-28 червня 2002 року,
Провівши під час першої робочої сесії “Регіональне самоврядування та субсидіарність – європейські моделі та принципи», дискусію та обмін досвідом з питань регіонального самоврядування, регіоналізації, децентралізації та запровадження принципу субсидіарності;
Здійснивши під час другої робочої сесії “Регіональне самоврядування та субсидіарність – детальний розгляд текстів, розроблених Керівним комітетом з питань місцевої і
регіональної демократії (CDLR)”, розгляд та обговорення зазначених текстів;
Враховуючи запит Комітету міністрів Ради Європи про подання, з урахуванням виконаної на попередньому етапі роботи, висновку стосовно типу правового інструменту,
який Рада Європи має ухвалити щодо регіонального самоврядування;
Оскільки багато країн – членів Ради Європи знаходяться в процесі реформування
або побудови системи регіонального самоврядування;
Оскільки існує велика кількість моделей та форм регіонального самоврядування у
Європі, яке виникло через різні конституційні традиції та соціально-економічні, культурні та географічні характеристики, що існують у кожній країні;
Оскільки, як продемонструвала робота, здійснена CDLR, можливим є розробити
стандарти та принципи, що є загальними для усіх моделей регіонального самоврядування;
ДІЙШЛИ ЗГОДИ ПРО НАСТУПНЕ:
Існування демократії є основою миру, стабільності, добробуту та розвитку;
Збільшення децентралізації та реформування урядових інституцій у країнах Європи
протягом останніх десятиріч призвело до зміцнення демократії як у країнах з давніми традиціями демократії, так і у країнах молодої демократії;
Процес децентралізації та перебудови відображає розповсюджене переконання в
тому, що економічний ріст і сталий розвиток, якість громадських послуг та забезпечення
демократичної участі можуть бути значним чином прискорені за умов відсутності загальної централізації у вирішенні питань з боку урядових інституцій;
Справою кожної країни є вирішення питання створювати чи ні регіональні органи
влади і, відповідно, не кожна країна має такі органи;
Рада Європи відіграє визначну роль у розповсюдженні та підтримці ефективної демократії в усіх країнах-членах Організації як на національному, так і на субнаціональному рівнях;
Рада Європи забезпечує надання високої трибуни європейським урядам для обговорення питань місцевої і регіональної демократії та проведення на європейському рівні
діалогу з виборними представниками органів місцевої і регіональної влади за допомогою
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Конгресу місцевих і регіональних влад Європи (КМРВЄ);
Статутне завдання Ради Європи “(…) досягати більшого єднання між її членами з
метою збереження та реалізації ідеалів та принципів, які є їх спільним надбанням (…)”
успішно реалізується шляхом розробки загальних стандартів в сферах компетенції, які
включають демократичне управління;
Європейська хартія місцевого самоврядування, ратифікована 37 країнами–членами, зробила значний позитивний вплив на розвиток місцевого самоврядування та демократію у Європі;
Регіональне самоврядування там, де воно існує, є частиною системи демократичного управління і, таким чином, створені регіональні органи влади мають відповідати мінімуму стандартів щодо демократичного устрою та бути наділеними правовими повноваженнями і спроможністю в рамках Конституції та закону здійснювати регулювання та
управління частиною суспільних справ під свою власну відповідальність, в інтересах населення регіону та відповідно до принципу субсидіарності;
Рада Європи має продовжувати сприяти обміну кращими практиками серед країн–членів, висвітлюючи головні принципи, взяті з досвіду країн–членів;
Рада Європи має визначити загальні принципи регіонального самоврядування та
сприяти їх розповсюдженню через європейський інструмент, який узагальнить досвід
країн–членів;
ВРАХОВУЮЧИ ВИЩЕВИКЛАДЕНЕ ВИЗНАЮТЬ, ЩО ТАКИЙ ПРАВОВИЙ
ІНСТРУМЕНТ
Має поважати суверенітет, ідентичність та свободу країн встановлювати свій власний внутрішній устрій, який в той самий час має відповідати зазначеним загальним принципам;
Має бути достатньо широким, щоб визнавати велике різномаїття демократичних
форм регіонального самоврядування;
Має чітко встановлювати, що кожна країна має право вирішувати питання встановлювати чи ні регіональні органи влади;
Має не суперечити принципу рівності між органами місцевої і регіональної влади
з огляду на повагу до автономії, там де цей принцип встановлений Конституцією або законом;
Не повинен призвести до створення системи пріоритетів щодо різних моделей регіональної автономії;
Має дозволити країнам певну свободу вибору для врахування специфічних особливостей їх систем регіонального самоврядування;
Не вважають перешкодою існування різних поглядів на те, якого типу має бути
майбутній правовий інструмент щодо регіонального самоврядування;
Згодні, що велика кількість правових питань ще має бути глибоко вивчена для того,
щоб прийняте рішення повністю враховувало усі існуючі нюанси;
ВВАЖАЮТЬ, ЩО:
18. Рада Європи має ухвалити правовий інструмент щодо регіонального самоврядування, який
а) базується на основних засадах та принципах, розроблених CDLR;
б) чітко визначає, що кожна держава має право вирішувати створювати чи ні регіональні форми влади;
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в) забезпечує країнам–членам певну свободу вибору для врахування специфічних
особливостей побудови системи регіонального самоврядування в їх країнах;
г) гармонійно співвідноситься з Європейською хартією місцевого самоврядування;
РЕКОМЕНДУЮТЬ КОМІТЕТУ МІНІСТРІВ:
19. Сприяти та підсилити роботу Ради Європи у сфері місцевої і регіональної демократії, зокрема, шляхом сприяння розповсюдженню та обміну досвідом щодо регіонального самоврядування;
Продовжити та посилити на європейському рівні діалог між урядами та місцевими
і регіональними виборними представниками, які збираються разом у Конгресі місцевих і
регіональних влад Європи;
21. Надати повноваження Керівному Комітету з питань місцевої і регіональної демократії стосовно розробки різних типів правових інструментів з врахуванням пропозицій, зроблених під час Конференції, та обміну досвідом між країнами – членами та з урахуванням необхідності відповідної гармонізації цих документів з Європейською хартією
місцевого самоврядування.
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РЕКОМЕНДАЦІЯ 99 (2001)
Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи
«Про міжнародне співробітництво на регіональному рівні»
Конгрес, пам’ятаючи пропозицію Палати регіонів,
1) вважаючи, що:
а) сьогодні міжнародне співробітництво на регіональному рівні потужно розвивається по всій Європі, оскільки воно:
і) є винятково ефективним напрямком європейської інтеграції та єднання народів;
іі) також є важливим чинником економічного розвитку;
b) регіони Європи не завжди мають однакові конституційні, адміністративні й матеріальні можливості для ефективної участі в міжнародному співробітництві;
c) деякі перешкоди та обставини, сприятливі для міжнародного співробітництва регіонів, залежать від рішень держав-членів,
2) рекомендує державам-членам:
a) створити сприятливий клімат та умови для ефективного розвитку міжнародного
співробітництва регіонів;
b) усунути юридичні й адміністративні перешкоди, що гальмують або перешкоджають міжнародному співробітництву регіонів, та передбачити створення відповідних правових засад або статутів для територій, зокрема транскордонних регіонів, із добре розвинутими мережами співробітництва;
c) працювати над ухваленням у найкоротші строки Хартії регіонального самоврядування, оскільки створення і зміцнення регіональних структур є головною умовою розвитку міжнародного співробітництва регіонів;
d) ратифікувати Європейську рамкову конвенцію про транскордонне співробітництво між територіальними громадами або владами і два додаткових протоколи до неї,
якщо вони [держави-члени] ще не зробили цього, і за потреби укласти двосторонні угоди
для полегшення впровадження в життя цієї конвенції;
е) посилити позиції регіонів у дво- або тристоронніх міжурядових комісіях, які відповідають за територіальне планування чи регіональну політику на прикордонних територіях держав-членів;
f) європейським установам, зокрема установам Європейського Союзу, сприяти й
підтримувати міжрегіональне співробітництво і забезпечити належне врахування його
результатів під час формування та реалізації європейських політик;
g) активно залучати регіони до впровадження в життя програм Європейського Союзу з міжрегіонального співробітництва, полегшити міжурядові контакти з метою створення нових проектів співробітництва;
h) виділяти для найнеблагополучніших регіонів потрібні фінансові ресурси для
ефективної участі в процесі міжрегіонального співробітництва, зокрема в програмах Європейського Союзу з міжрегіонального співробітництва, які потребують спільного фінансування з боку регіонів;
i) заохочувати регіони до міжрегіонального партнерства, зокрема з новими
державами-членами Ради Європи з Центральної і Східної Європи;
j) заохочувати партнерські стосунки і створення міжрегіональних мереж у ПівденноСхідній Європі як внеску до політичної й демократичної стабільності регіону;
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k) підтримувати регіони в їх зусиллях у справі обміну досвідом з питань перебудови
економічних та комерційних структур з метою підвищення конкурентоспроможності регіонів на європейському й світовому ринках, зокрема, сприяючи мобільності робочої сили,
високим технологіям та спеціалізованій освіті молоді;
l) спонукати регіони до об’єднання зусиль, зокрема для обмінів молоддю, науковцями й службовцями регіональних урядів та для мобільності [цих груп населення], що сприятиме соціальній і культурній відкритості, потрібній для співпраці та інтеграції в Європі;
m) ввести представників регіонів до складу національних делегацій у міжурядових
керівних комітетах Ради Європи, відповідно до їх повноважень;
3) рекомендує Комітетові міністрів Ради Європи:
а) визнати важливість співробітництва регіонів Європи для демократичної й політичної стабільності держав-членів, їх економічного, екологічного, культурного та соціального розвитку і ввести поняття “регіональний вимір” у міжурядову діяльність Ради Європи, зокрема в галузях соціальної єдності, довкілля, культури та освіти з метою врахування досвіду регіонів, що працюють на найближчому до громадян рівні;
b) у своїх програмах спеціальної допомоги новим державам-членам Ради Європи
відвести належне місце Конгресу місцевих і регіональних влад Європи, який у межах своєї компетенції має зробити свій внесок у демократичну стабільність цих країн, допомагаючи їм створювати демократичні структури на місцевому й регіональному рівнях.
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ІНСТИТУЦІЙНА ПІДТРИМКА МІСЦЕВОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ:
УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА ТА ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
ТОЛКОВАНОВ В’ячеслав Вікторович,
доктор публічного права, кандидат юридичних наук,
член Бюро Європейського Комітету з питань місцевої
та регіональної демократії (CDLR) Ради Європи,
доцент кафедри муніципального права
Академії муніципального управління
ПРИХОДЬКО Христина Вікторівна,
кандидат юридичних наук,
завідувач кафедри муніципального права
Академії муніципального управління
Державна регіональна політика України – це система нормативно-правових і
організаційно-правових (інституціональних) способів і заходів, регламентованих Конституцією і законами України, завдяки яким главою держави, органами державної влади, органами регіонального та місцевого самоврядування, їх посадовими особами та іншими
зацікавленими суб’єктами забезпечується ефективний збалансований політичний, інфраструктурний, економічний, соціальний, екологічний, інформаційний, культурний, духовний розвиток регіонів України з метою забезпечення інтересів і потреб територіальних
громад, прав і свобод людини і громадянина.
Державна регіональна політика є складним, функціонально навантаженим соціальним, у тому числі політико-правовим (внутрішньополітичним і зовнішньополітичним),
економіко-правовим (внутрішньоекономічним і зовнішньоекономічним) явищем. Подібна багатоаспектність вимагає функціонування дієвого механізму реалізації державної
регіональної політики із розгалуженою структурою і наявною системою. Механізм реалізації державної регіональної політики включає правову та організаційну (організаційнополітичну, організаційно-економічну, організаційно-соціальну та ін.) основи цього механізму.
Інституціональне забезпечення реалізації державної регіональної політики здійснюється на трьох основних рівнях – національному, регіональному та місцевому. Кожен
рівень характеризується діяльністю суб’єктів, наділених владною компетенцію.
Слід зазначити, що інститути місцевого та регіонального самоврядування у незалежній Україні розвиваються вже більше 17 років. Створення 17 квітня 1992 року Фонду
сприяння становленню і розвитку місцевого і регіонального самоврядування України стало першим кроком незалежної Української держави щодо інституційного забезпечення
місцевого та регіонального розвитку. Статутні завдання Фонду на стартовому етапі діяльності полягали у вирішенні проблем переходу від традиційних радянських форм організації влади до загальноприйнятих демократичних форм місцевого самоврядування. Процеси
економічного, політичного та державно-правового реформування визначили необхідність
уточнення статусу, функцій і повноважень Фонду. Відповідно до Указу Президента України від 19 грудня 1995 року, Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України отримав
статус центральної науково-методичної, консультативної та координуючої установи при
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Главі держави з питань місцевого самоврядування.
В структурі Секретаріату Президента України функціонує Головна Служба регіональної політики. Одночасно у 2006 році було утворено Національну Раду з питань державного будівництва та місцевого самоврядування, яка є консультативно-дорадчим органом при Главі держави з питань реформування публічної адміністрації та здійснення муніципальної та адміністративної реформ.
Верховна Рада України як єдиний законотворчий орган має суттєвий вплив на вироблення та реалізацію державної регіональної політики. Конституція України визначає наступні повноваження Верховної Ради:
• здійснення законодавчої діяльності (внесення змін до Конституції України в межах і порядку, передбачених розділом XIII цієї Конституції; прийняття законів; затвердження Державного бюджету України та внесення змін до нього, контроль
за виконанням Державного бюджету України, прийняття рішення щодо звіту про
його виконання);
• призначення всеукраїнського референдуму з питань, визначених статтею 73 цієї
Конституції;
• визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики;
• затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного,
соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля;
• заслуховування щорічних та позачергових послань Президента України про внутрішнє і зовнішнє становище України;
• розгляд і прийняття рішення щодо схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України;
• здійснення контролю за діяльністю Кабінету Міністрів України відповідно до
Конституції та законодавства;
• дострокове припинення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки
Крим за наявності висновку Конституційного Суду України про порушення нею
Конституції України або законів України; призначення позачергових виборів до
Верховної Ради Автономної Республіки Крим;
• утворення і ліквідація районів, встановлення і зміна меж районів і міст, віднесення населених пунктів до категорії міст, найменування і перейменування населених пунктів і районів;
• призначення чергових та позачергових виборів до органів місцевого самоврядування;
• здійснення парламентського контролю у межах, визначених цією Конституцією
та законом;
• затвердження законом Конституції Автономної Республіки Крим, змін до неї;
• затвердження за поданням Кабінету Міністрів України загальнодержавних програм;
• ухвалення рішень щодо внесення змін до затверджених нею загальнодержавних
програм;
• ухвалення рішень про дострокове припинення (у разі необхідності) виконання
загальнодержавних програм або про продовження строку їх виконання.
У Верховній Раді 6-го скликання було утворено Комітет з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства та регіональної політики, який очо146

лює відомий фахівець з питань місцевого і регіонального розвитку В.В.Рибак.
Одним з ключових органів на національному рівні, який впливає на реалізацію державної регіональної політики, є Кабінет Міністрів України. У структурі Секретаріату Кабінету Міністрів України функціонує Управління регіональної політики, основними завданнями якого є:
• організаційне забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською і Севастопольською
міськими державними адміністраціями, робочих поїздок до регіонів і зустрічей
Прем’єр-міністра України з керівниками зазначених органів виконавчої влади;
• координація роботи з удосконалення нормативно-правової бази з питань основних засад державної регіональної політики, діяльності місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, удосконалення територіальної
організації влади, а також з розроблення державних комплексних програм регіонального розвитку та моніторингу їх виконання;
• проведення аналізу організації діяльності місцевих органів виконавчої влади з
реалізації державної регіональної політики та кадрової політики;
• організація взаємодії Кабінету Міністрів України з органами місцевого самоврядування та їх об’єднаннями, координація роботи з реформування адміністративнотериторіального устрою України;
• організаційне забезпечення взаємодії Кабінету Міністрів України з Центральною виборчою комісією, місцевими органами влади з питань забезпечення виборчих прав громадян.
Важливим кроком у напряму зміцнення інституційної підтримки реалізації державної регіональної політики стало рішення Уряду про утворення у березні 2007 року нового Міністерства з питань регіонального розвитку та будівництва. На сьогодні Мінрегіонбуд є головним (провідним) органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної регіональної політики (...), удосконалення
адміністративно-територіального устрою України. Відповідно до Положення про Міністерство, Мінрегіонбуд виконує наступні завдання:
• приймає участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної регіональної
політики (...);
• здійснює підготовку і вносить пропозиції щодо підвищення ефективності та узгодження діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого самоврядування у цій сфері, залучення громадськості до участі у підготовці та обговоренні проектів відповідних рішень органів державної влади;
• сприяє ефективному використанню економічного, наукового і трудового потенціалу, природних та інших ресурсів, а також особливостей регіонів, досягненню
на цій основі підвищення рівня життя людей, оптимальної спеціалізації регіонів
у виробництві товарів та наданні послуг;
• здійснює підготовку і вносить пропозиції щодо деконцентрації та децентралізації повноважень центральних і місцевих органів виконавчої влади, оптимізації структури місцевих органів виконавчої влади, удосконалення механізму регулювання відносин “центр - регіони”, адміністративно-територіального устрою
України, правових, економічних, організаційних та інших засад розвитку державного управління і місцевого самоврядування, поліпшення роботи з надан147

ня місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування
адміністративних послуг населенню;
• бере участь у розробленні та впровадженні правового, економічного та організаційного механізму вирівнювання і стимулювання сталого розвитку регіонів, їх
співробітництва, здійсненні, відповідно до законодавства, заходів щодо подолання депресивності окремих територій, забезпечення функціонування спеціальних
(вільних) економічних зон та територій пріоритетного розвитку;
• здійснює методичне забезпечення робіт з розроблення та виконання державних
цільових програм з питань своєї компетенції;
• розглядає та погоджує проекти концепцій державних цільових програм і проекти
державних цільових програм;
• здійснює разом з державними замовниками за участю центральних органів виконавчої влади з питань фінансів, з питань освіти і науки (щодо наукових та науково-технічних програм) аналіз проектів
програм з метою збалансування необхідних для їх виконання ресурсів;
• включає за поданням державних замовників заходи, завдання і показники затверджених державних цільових програм до відповідних розділів
проекту
Державної
програми
економічного
і
соціального
розвитку України на відповідний рік та формує у складі цього проекту перелік
державних цільових програм з визначенням усіх джерел їх фінансування;
• розглядає та погоджує пропозиції державних замовників щодо внесення змін до
програм;
• здійснює щороку разом з державними замовниками, центральними органами виконавчої влади з питань фінансів, з питань праці та соціальної політики, з питань
освіти і науки (щодо наукових та науково-технічних програм) аналіз стану виконання державних цільових програм та вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо подальшого виконання програм або його припинення;
• на підставі отриманого заключного звіту готує разом із центральними органами
виконавчої влади з питань фінансів, з питань праці та соціальної політики, з питань освіти і науки (щодо наукових та науково-технічних програм) та надсилає
державному замовнику узагальнений висновок про кінцеві результати виконання програми;
• веде облік державних цільових програм і надає відповідну інформацію центральному органу виконавчої влади з питань фінансів та державним замовникам.
Мінрегіонбуд відповідно до покладених на нього завдань:
1. Вносить пропозиції щодо формування державної регіональної політики і політики у сфері будівництва, архітектури, містобудування та удосконалення
адміністративно-територіального устрою;
2. Аналізує тенденції економічного, соціального, культурного розвитку регіонів,
бере участь у проведенні моніторингу та оцінки їх соціально-економічного стану;
3. Бере участь у розробленні коротко- і середньострокових планів та цільових програм регіонального розвитку, опрацьовує комплекс заходів, спрямованих на підвищення потенціалу регіонів, розвиток їх інфраструктури, вносить пропозиції
щодо визначення механізму державної підтримки розвитку регіонів, раціонального розподілу коштів місцевих бюджетів, оцінки діяльності місцевих органів ви148

конавчої влади та органів місцевого самоврядування;
4. Розробляє та вносить в установленому порядку проекти нормативно-правових
актів з питань регіонального розвитку, місцевого самоврядування, інших питань
стосовно сфери, що належать до його відання;
5. Бере участь в межах своїх повноважень у вивченні проблем формування та виконання місцевих бюджетів, взаємодіє з цих питань з органами місцевого самоврядування;
6. Вивчає за участю інших заінтересованих центральних органів виконавчої влади стан використання коштів, виділених відповідно до Державної стратегії регіонального розвитку, цільових програм регіонального розвитку; бере участь у підготовці пропозицій щодо фінансового забезпечення розвитку територій;
7. Вносить пропозиції до Закону про Державний бюджет України, підготовлені на
підставі результатів узагальнення проблемних питань забезпечення фінансовими ресурсами регіонального розвитку;
8. Сприяє підвищенню ефективності механізму державної підтримки територій, зокрема шляхом надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для
стимулювання розвитку регіонів;
9. Готує пропозиції щодо проведення адміністративної реформи в частині удосконалення системи державного управління в регіонах, оптимізації структури місцевих органів виконавчої влади;
10. Проводить консультаційно-методичні, інформаційні та інші заходи з метою
сприяння підвищенню активності населення у здійсненні місцевого самоврядування;
11. Забезпечує координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з розроблення та виконання планів заходів щодо реалізації Державної
стратегії регіонального розвитку, регіональних стратегій розвитку;
12. Проводить у межах своїх повноважень моніторинг та оцінку стану реалізації місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування державної регіональної політики і політики у сфері будівництва, архітектури та містобудування;
13. Здійснює в межах своїх повноважень заходи щодо імплементації в національне
законодавство положень міжнародних договорів, стороною яких є Україна, готує пропозиції щодо розвитку міжнародного співробітництва та укладення міжнародних договорів України;
14. Бере участь у вивченні та поширені зарубіжного досвіду, аналізує пропозиції
громадян, наукових, інших установ і організацій з питань регіонального розвитку, будівництва, архітектури, містобудування, промисловості будівельних матеріалів, періодично проводить відповідні соціологічні дослідження;
15. Сприяє відповідно до законодавства розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва, забезпеченню виконання міжнародних договорів України,
адаптації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу
з питань, що належать до його компетенції.
16. Бере участь у:
• розробленні проектів Державного бюджету України на відповідний рік.
Програми діяльності Кабінету Міністрів України, Державної програми
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17.

18.
19.

20.

21.

економічного та соціального розвитку України, забезпеченні їх виконання;
• формуванні та реалізації Державної стратегії регіонального розвитку, підготовці пропозицій щодо підвищення ефективності механізму стимулювання сталого розвитку регіонів; розробленні проектів угод щодо регіонального розвитку, які укладаються між Кабінетом Міністрів України та Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами;
• підготовці пропозицій щодо створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон, запровадження спеціального режиму інвестиційної
діяльності на територіях пріоритетного розвитку; сприяє створенню сприятливих умов для підприємництва; розробленні соціальних стандартів і
нормативів;
• вирішенні питань забезпечення кадрами місцевих органів виконавчої влади;
• здійсненні заходів щодо підготовки кадрів для органів місцевого самоврядування, місцевих держадміністрацій та підвищення їх кваліфікації;
• розробленні кваліфікаційних вимог до працівників місцевих держадміністрацій та органів місцевого самоврядування;
• розробленні стратегії і механізму реалізації державної інвестиційної політики з метою вирівнювання і стимулювання сталого розвитку регіонів;
• підготовці за дорученням Кабінету Міністрів України міжнародних договорів України, укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру; підготовці доповіді про виконання угод щодо регіонального розвитку та програм
подолання депресивності окремих територій, використання коштів, виділених з цією метою з державного бюджету;
Вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо погодження призначення на посаду та звільнення з посади перших заступників і заступників голів місцевих держадміністрації;
Розробляє і затверджує в межах своїх повноважень державні стандарти, норми і
правила;
Вживає заходів до реалізації Генеральної схеми планування території України,
підвищення архітектурно-планувального та інженерно-технічного рівня забудови;
Розробляє і затверджує типові регіональні правила забудови, погоджує регіональні правила забудови Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та
Севастополя, проводить експертизу схем планування територій (крім схем планування територій районів), генеральних планів мм. Києва та Севастополя, обласних центрів;
Забезпечує цільове та ефективне використання фінансових ресурсів, що виділяються йому як головному розпорядникові бюджетних коштів для виконання відповідних програм, та здійснює внутрішній фінансовий контроль за надходженням коштів до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів,

24
«Скандинавська” модель є умовною назвою, тому що подібні моделі координації державної
політики у сфері місцевого та регіонального розвитку обрані також іншими країнами (Азербайджан,
Мальта та ін.)
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їх витрачанням;
Вносить у встановленому порядку пропозиції щодо укладення, денонсації міжнародних договорів України, забезпечує у межах своїх повноважень виконання
зобов’язань, що випливають з відповідних міжнародних договорів України;
23. Здійснює нормативно-методичне забезпечення діяльності структурних підрозділів місцевих держадміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій з питань, що належать до його компетенції;
24. Здійснює в установленому порядку добір кадрів, формує кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників;
25. Вживає заходів до розвитку економічної конкуренції, проводить згідно із законодавством роботу з ліцензування відповідних видів господарської діяльності та
здійснює контроль за дотриманням ліцензійних умов;
26. Виконує інші покладені в установленому порядку на нього функції та повноваження.
В структурі центральних органів виконавчої влади різними аспектами реалізації
державної регіональної також займаються Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Міністерство житлово-комунального господарства, Міністерство юстиції, Головне
Управління державної служби України тощо. Одночасно окремої уваги потребує питання уникнення дублювання, розмежування повноважень між різними центральними органами виконавчої влади, здійснення ефективної координації в реалізації державної регіональної політики.
Проаналізувавши досвід європейських країн, ми можемо виділити наступні моделі
координації державної політики у галузі місцевого та регіонального розвитку:
1. Англосаксонська модель, в якій питання місцевого та регіонального розвитку
об’єднуються з питаннями охорони навколишнього середовища, транспорту,
убаністики. Вирішенням цих питань у Великій Британії займається Департамент
транспорту, місцевого самоврядування та регіонів, а в Ірландії - Департамент з
питань навколишнього середовища та місцевого самоврядування. На нашу думку, основною перевагою цієї моделі є те, що координацію діяльності державних
департаментів та агентств здійснює на рівні Уряду політик, який має статус віцепрем’єр-міністра.
2. У країнах “скандинавської”24 моделі питання місцевого самоврядування розглядаються в контексті широкого кола питань, пов’язаних з правами людини, тому
їх вирішенням опікується відповідний підрозділ Міністерства юстиції (Швеція,
Азербайджан та ін.).
3. “Континентальна” (або “французька») модель, у якій вирішення питань місцевого та регіонального самоврядування доручено Міністерству внутрішніх справ
(Франція, Італія, Греція та ін.). Особливістю “французької” моделі є те, що у цій
європейській країні деконцентровані інституції центрального уряду (префектури) ще з часів Наполеона І мають серйозний вплив на діяльність органів місцевого та регіонального самоврядування.
4. Утворення окремого міністерства з питань місцевого самоврядування (Молдова,
Колишня Республіка Югославії – Македонія та ін.). Основними недоліками цієї
моделі є те, що бюджет цього відомства є незначним, а посада її керівника не ви22.
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глядає достатньо привабливою для впливових та авторитетних політиків, здатних результативно відстоювати інтереси місцевого самоврядування у суперечках з іншими міністерствами (насамперед, з міністерством фінансів, економіки
та ін.) та ефективно здійснювати реформу децентралізації.
5. Міністерство публічної адміністрації, в структурі якого є департамент місцевої
адміністрації (Іспанія, Сербія та ін.). У цих країнах реформа місцевого самоврядування розглядається у більш широкому контексті адміністративної реформи
(реформи публічної адміністрації).
6. У федеративних країнах (Бельгія, Німеччина) більшість питань, пов’язаних з
місцевим та регіональним розвитком, делеговані безпосередньо регіональним
урядам. Так, у Бельгії в кожному з трьох регіонів–провінцій (Валонь, Фландрія та Брюссель, столиця-регіон) є окреме міністерство публічної адміністрації, один з підрозділів якого (департамент) займається питаннями місцевого самоврядування або місцевої адміністрації.
7. Цікавим для України є також досвід Російської Федерації, в якій у 2004 році Указом Президента В.Путіна було утворено Міністерство регіонального розвитку.
Слід підкреслити, що особливістю цієї моделі є те, що російське міністерство регіонального розвитку має досить широкі функції (зокрема, у сфері соціального
та економічного розвитку суб’єктів федерації, розподілу повноважень між центральним урядом, суб’єктами федерації та органами місцевого самоврядування,
розвитку транскордонного співробітництва, захисту національних меншин, розвитку північних регіонів та регіонів Арктики та ін.) та впливового політичного керівника. У структуру міністерства входять колишні Державні комітети з питань
архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства, що дає можливість впливу на питання, які безпосередньо пов’язані з розвитком місцевого та
регіонального самоврядування.
Необхідно підкреслити, що обрання тієї чи іншої моделі здійснення та координації державної політики у сфері місцевого та регіонального розвитку має відбуватися
дуже обережно та з урахуванням цілого ряду факторів (історичних, політичних (особливості функціонування політичної системи), культурних, пов’язаних з ментальністю, традиціями, адміністративною культурою діяльності публічної адміністрації, організацією
адміністративно-територіального устрою, особливістю взаємовідносин між центральним,
регіональним та місцевим рівнем публічної адміністрації та ін.). Разом з тим безперечним
є той факт, що керівник відомства, відповідального за реалізацію державної регіональної
політики, повинен мати впливові позиції в Уряді для того, щоб результативно вирішувати
(лобіювати) питання місцевого та регіонального розвитку у суперечках з іншими відомствами, насамперед з Мінфіном та Мінекономіки.
Одночасно слід розглянути питання щодо розвитку інституційного діалогу з національними асоціаціями органів місцевого самоврядування. Однією з форм такої співпраці мав би стати Український Конгрес місцевих та регіональних влад, що був утворений у
2003 р. та здобув підтримку Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Дуже
важливим є вирішення питання, пов’язаного з правовим статусом асоціацій органів місцевого самоврядування, що потребує ухвалення Верховною Радою України окремого Закону “Про асоціації органів місцевого самоврядування».
Важливим завданням має також стати розвиток публічно-приватного партнерства
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та розбудова мережі партнерських організацій, які сприятимуть Мінрегіонбуду та іншим
органам державної влади в реалізації політики регіонального розвитку. У зв’язку з цим
Мінрегіонбудом протягом 2009 року було проведено активну роботу щодо обґрунтування
доцільності запровадження субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підвищення інституційної спроможності програм регіонального розвитку, зокрема:
• підтримку центром інституцій регіонального та місцевого розвитку (стимулювання місцевих інновацій та розвитку приватного сектору, особливо малого і середнього бізнесу);
• активізацію місцевої ініціативи – об’єднання зусиль активних представників територіальної громади для вирішення місцевих проблем та забезпечення ефективного використання локальних ресурсів з урахуванням місцевих особливостей (історичних, економічних, геополітичних, соціокультурних, етнопсихологічних тощо);
• вироблення нових механізмів щодо регулювання економіки відсталих (депресивних) територій.
На думку фахівців Міністерства, запровадження у 2009 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підвищення інституційної спроможності програм регіонального розвитку забезпечить:
• формування та підтримку мережі інституцій регіонального розвитку на засадах публічно-приватного партнерства, які б брали участь у сприянні соціальноекономічного розвитку територій;
• активізацію існуючих інституцій регіонального розвитку;
• стратегічне планування розвитку територій;
• підвищення конкурентоспроможності територій завдяки формуванню локальних
виробничих мереж (кластерів), наданню широкого спектру послуг малого і середнього бізнесу, стимулюванню інноваційного високотехнологічного виробництва та послуг, залученню інвестицій.
Передбачається, що кошти державної субвенції надаватимуться на конкурентних
засадах шляхом проведення конкурсів. Формою використання субвенції будуть:
• безповоротна фінансова допомога для реалізації конкретних проектів (гранти);
• дотації інституціям, які реалізують операційні цілі регіональних стратегічних
програм розвитку.
Пріоритетними напрямами використання субвенції мають стати:
• створення нових та сприяння діяльності існуючих інституцій регіонального розвитку, заснованих на різних формах власності;
• розробка стратегічного плану розвитку регіонів та локальних територій;
• підтримка передачі та впровадження інноваційних знань та технологій;
• розробка та впровадження міжрегіональних інвестиційних та інноваційних проектів;
• розробка програм просторового планування транскордонних територій;
• стимулювання залучення інвестицій у регіони України.
Перевага буде надаватися проектам, які спрямовані на створення або підтримку інституцій регіонального розвитку (особливо в сільських регіонах), за умови забезпечення
їх ефективного функціонування після завершення державної підтримки.
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Моделі координації державної політики у галузі місцевого та регіонального розвитку
в європейських країнах (на національному рівні)
№

Країна

1.

Австрія

2.

Азербайджан

3.

Албанія

4.

Бельгія

5.
6.
7.
8.
9.

Болгарія
Данія
Греція
Кіпр
Естонія

10.

Ірландія

11.

Іспанія

12.
13.

Італія
Мальта
Нідерланди

14.
15.

Німеччина

16.

Норвегія

17.

Португалія
Республіка
Молдова
Республіка
Польща
Республіка
Чехія

18.
19.
20.
21.

Сербія

22.

Сан-Маріно
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ЦООВ, відповідальний за вироблення та здійснення державної
політики у галузі місцевого та регіонального розвитку
Міністерство внутрішніх справ
Міністерство юстиції, (Центр з питань взаємодії та
методологічної допомоги муніципалітетам)
Міністерство внутрішніх справ
В структурі Уряду кожної з трьох провінцій (Валонь, Фландрія
та Брюсель) утворено власне міністерство:
• Міністерство внутрішніх справ та публічної адміністрації
(провінція Валонь);
• Адміністрація з питань місцевих влад (Міністерство
столиці-регіону Брюсель);
• Міністерство внутрішніх справ Фламандського регіону.
Міністерство регіонального розвитку та публічних робіт
Міністерство внутрішніх справ та здоров’я
Міністерство внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ
Департамент з питань навколишнього середовища та
місцевого самоврядування
Міністерство публічної адміністрації,
Головна дирекція з питань місцевої адміністрації
Міністерство внутрішніх справ
Міністерство юстиції та місцевого самоврядування
Міністерство внутрішніх справ та королівських відносин
(Генеральний Директорат публічної адміністрації)
Міністерство внутрішніх справ
Міністерство з питань місцевого самоврядування та
будівництва
Генеральна Дирекція з питань місцевих влад
Міністерство з питань місцевої адміністрації
Міністерство внутрішніх справ та адміністрації
Міністерство внутрішніх справ
Міністерство з питань публічної адміністрації та місцевого
самоврядування
Департамент з питань внутрішніх справ

23.

Словаччина

24.

Словенія

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33
34.

Російська
Федерація
Румунія
Туреччина
Швейцарія
Швеція
Франція
Фінляндія
Черногорія
Колишня
Республіка
Югославії –
Македонія
Угорщина

Міністерство регіонального розвитку
Офіс з питань місцевого самоврядування та регіональної
політики
Міністерство регіонального розвитку
Міністерство внутрішніх справ та адміністративної реформи
Міністерство внутрішніх справ
Федеральний офіс з юстиції
Міністерство юстиції
Міністерство внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ
Міністерство внутрішніх справ та публічної адміністрації
Міністерство з питань місцевого самоврядування
Міністерство внутрішніх справ
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ТРАНСКОРДОННЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ДЕРЖАВНОЇ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ: УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА
ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
ТОЛКОВАНОВ В’ячеслав Вікторович,
доктор публічного права, кандидат юридичних наук,
член Бюро Європейського Комітету з питань місцевої
та регіональної демократії (CDLR) Ради Європи,
Директор Департаменту міжнародного співробітництва,
інвестиційного розвитку та з питань європейської інтеграції
Міністерства регіонального розвитку та будівництва України
М.С. КУЙБІДА,
головний консультант Секретаріату Президента України
У новій Концепції державної регіональної політики, підготовленій Міністерством
регіонального розвитку та будівництва України на виконання доручення Кабінету Міністрів України, транскордонне співробітництво визначено одним з складових елементів
державної політики у галузі регіонального розвитку. У зв’язку з цим та враховуючи пріоритетність курсу інтеграції України до ЄС, питання інтенсифікації прикордонного та міжрегіонального співробітництва набувають особливого значення.
Слід зазначити, що протягом радянського періоду діяльність органів місцевого самоврядування у галузі міжнародного (у тому числі транскордонного) співробітництва носила в багато чому формальний та декларативний характер. Ця діяльність обмежувалася протокольними обмінами офіційних делегацій керівників місцевих органів влади, представників наукових, культурних та освітніх установ, молоді. У період перебудови починають активно розвиватися побратимські відносини між окремими українськими містами та
містами інших країн світу.
З набуттям державної незалежності України та ухваленням нового законодавства
про місцеве самоврядування (насамперед, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні») та ратифікацією Верховною Радою України Європейської Хартії місцевого самоврядування органи місцевого самоврядування України отримали нові можливості
для розвитку міжнародного співробітництва.
Так, п.2 статті 10 Європейської Хартії місцевого самоврядування проголошує, що
“право органів місцевого самоврядування бути членом асоціації з метою захисту і заохочення їхніх спільних інтересів, а також бути членом міжнародної асоціації органів місцевого самоврядування, визнається кожною державою”. У п. 3 статті 10 Хартії зазначається, що “органи місцевого самоврядування мають право на умовах, які можуть бути передбачені законом, співробітничати з органами місцевого самоврядування інших держав”.
П. 2 Статті 15 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” закріплює,
що “органи місцевого самоврядування та їх асоціації можуть входити до відповідних
міжнародних асоціацій, інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування».
У червні 2004 року Верховною Радою України було ухвалено Закон України “Про
транскордонне співробітництво”, яким врегульовані правові, організаційні та економіч156

ні питання розвитку транскордонного співробітництва та його державної фінансової підтримки, розширені повноваження органів місцевого самоврядування і місцевих органів
виконавчої влади у цій сфері. Парламент України також ратифікував Європейську рамкову конвенцію про транскордонне співробітництво між територіальними громадами або
владами та два додаткові протоколи до неї, які визнають право місцевих та регіональних
властей на здійснення транскордонного співробітництва.
Транскордонне співробітництво означає будь-які спільні дії, спрямовані на посилення та поглиблення добросусідських відносин між територіальними громадами або органами влади, які перебувають під юрисдикцією двох і більше договірних сторін. Воно
здійснюється в межах компетенції територіальних громад або органів влади, які визначаються національним законодавством, шляхом укладання відповідних угод або домовленостей. Цілі та завдання діяльності єврорегіонів визначаються статутами транскордонних об’єднань. Основні напрями співробітництва єврорегіонів задекларовані в документах про їх утворення та, як правило, передбачають співробітництво у економічній, соціальній, адміністративній, культурно-освітній, інфраструктурній, екологічній, інформаційній сферах тощо.
Як вже було зазначено, у контексті розбудови єдиної Європи (без роз’єднуючих
кордонів) проблематика транскордонного співробітництва набуває нового звучання. Прикордонні регіони – це території, на яких проживають спільноти людей, тісно
зв’язаних різнобічними стосунками, але розділених кордонами. Незалежно від політичних
систем країн, до яких належать ці спільноти, вони стикаються з ідентичними соціальноекономічними, соціально-культурними, політичними і законодавчими проблемами. Отже,
основний принцип міжнародного транскордонного співробітництва полягає в тому, щоб
створювати в прикордонних зонах такі зв’язки і такі договірні відносини, які б сприяли
розв’язанню спільних проблем.
Специфічний характер зв’язків прикордонних спільнот, їх регіональна індивідуальність вимагають певного розуміння та уваги з боку національних урядів та європейських
структур. У зв’язку з цим керівництво Європейського Союзі вважає, що підтримка діяльності міжрегіональних об’єднань демонструє приклади взаєморозуміння і солідарності в
реалізації політики європейської інтеграції.
Інституціональну структуру діяльності єврорегіонів складають міжрегіональні ради
депутатів місцевої представницької влади різних рівнів, робочі групи представників виконавчої влади і міжрегіональні об’єднання підприємців. Фінансування процесу реалізації
інвестиційних проектів відбувається за рахунок місцевих бюджетів, національних бюджетів країн, до яких належать регіони, що беруть участь у міжтериторіальних об’єднаннях,
а також бюджету ЄС.
Утворення єврорегіонів відбувається шляхом укладання угод про співробітництво між органами місцевої влади прикордонних територій. На цій основі формуються
об’єднання адміністративно-територіальних одиниць муніципального і регіонального рівнів, які є зацікавленими у спільній реалізації різнопланових проектів у межах даної сукупності прикордонних регіонів.
На сьогодні на території європейського континенту функціонує понад 50 єврорегіонів. Перший єврорегіон “Базилієнсис” було утворено 1963 року за участю сусідніх прикордонних районів Німеччини, Франції та Швейцарії. До його складу увійшли французький регіон Альзас, німецька земля Баден-Вюртенберг і швейцарський кантон Базель.
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У ролі своєрідних локомотивів посилення регіоналізму в Європі та утворення різного роду міжтериторіальних об’єднань виступають регіони Німеччини. Особливою активністю відрізняється земля Північний Рейн-Вестфалія, регіональні і місцеві органи влади якої вже давно і активно працюють у галузі транскордонного співробітництва. Процес формування міжтериторіальних спільнот уздовж кордонів цієї землі з Бельгією і Нідерландами розпочався ще у 1958 році. Результатом цієї роботи стало утворення чотирьох єврорегіонів – “Центр-Гронау”, “Рейн-Вааль”, “Рейн-Маас-Норд”, “Маас-Рейн”.
На території України на сьогодні діють сім єврорегіонів: “Буг” (Україна, Польща,
Білорусь), Карпатський єврорегіон (Україна, Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія),
“Нижній Дунай” (Україна, Молдова, Румунія), “Верхній Прут” (Україна, Молдова, Румунія), ”Дніпро” (Україна, Росія, Білорусь), “Ярославна” (Україна, Росія) та “Слобожанщина” (Україна, Росія). Слід підкреслити, що 19 регіонів України є прикордонними. Їх
площа становить близько 77,0 % усієї території держави. Слід зазначити, що усі області України мають укладені угоди про співпрацю з сусідніми територіями суміжних країн,
більшість областей має також угоди про співпрацю з регіональними органами влади багатьох держав світу. Кількість таких угод коливається від однієї (Херсонська область) до
49 (Харківська область).
Зупинимося на основних характеристиках згаданих єврорегіонів:
• єврорегіон “Буг” – (утворений 29 вересня 1995 р.), до складу якого входять
Волинська область, Жовківський та Сокальський райони Львівської області,
Хелмське, Люблінське, Замостське, Тарнобжеське та Білопідлянське воєводства (Польща), Брестська область (Республіка Білорусь). Територія єврорегіону становить 80,916 тис. кв. км з чисельністю населення біля 5,0 млн. чоловік,
у тому числі територія України - 23,1 тис. кв. км з чисельністю 1,27 млн. чоловік.
• Карпатський єврорегіон (утворений 14 лютого 1993 р.), до складу якого входять Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська та Чернівецька області,
адміністративно-територіальні одиниці п’яти держав – Польщі (Кросно, Перемишль, Жешув, Тарнув), Словаччини (райони Бардіїв, Гуменне, Кошице, Межилаборце, Міхаловце, Пряшів, Сабінов, Сніна, Собранце, Стропков, Свидник,
Требішов, Вранов), Угорщини (округи Боршод-Абауй-Земплен, Гайду-Бігар,
Гевеш, Йас-Надькун-Солнок, Саболч-Сатмар-Берег та міста Мішкольц, Дебрецен, Егер, Ніредьгаза), Румунії (повіти Сату-Маре, Марамурeш, Бігор, Салай, Ботошани). Карпатський єврорегіон охоплює 161,279 тис. кв. км з 16 млн.
населення, у тому числі територію України - 56,6 тис. кв. км з чисельністю 6,4
млн. чоловік.
• єврорегіон “Нижній Дунай” (утворений у 1998 році), до складу якого входять
Одеська область, адміністративно-територіальні одиниці Республіки Молдова
(райони Вулканешти, Кагул, Кантемир), Румунії (повіти Бреїла, Галац, Тульча).
Територія єврорегіону “Нижній Дунай” охоплює 53,3 тис. кв. км. з чисельністю
4,0 млн. чоловік, у тому числі територія України – 33,3 тис. кв. км з чисельністю
2,5 млн. чоловік.
• єврорегіон “Верхній Прут” (утворений 22 вересня 2000 р.), до складу якого
входять Чернівецька область, адміністративно-територіальні одиниці Республіки Молдова (Бельцький та Єдинецький, Румунії (Ботошанський та Сучавський
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повіти). Українська територія єврорегіону становить 8,1 тис. кв. км з чисельністю біля 1 млн. чоловік. У жовтні 2003 року повноправним членом єврорегіону
стала Івано-Франківська область.
• єврорегоін “Дніпро” (утворений у квітні 2003 р.), до складу якого увійшли Чернігівська область (Україна), Гомельська область (Білорусь) та Брянська область
(Російська Федерація).
• єврорегіон “Слобожанщина” (утворений у 2003 р.), до складу якого увійшли
Харківська область та Бєлгородська області (Російська Федерація);
• єврорегіон “Ярославна», до складу якого входять Сумська область України та
Курська область Російської Федерації.
Проводиться цілеспрямована робота щодо створення нових єврорегіонів. Так, Вінницькою облдержадміністрацією опрацьовується питання щодо створення єврорегіону
“Дністер” за участю Вінницької, Одеської областей і прикордонних районів Республіки
Молдова (Сорокський район і Придністров’я), а органами самоврядування Луганської та
Ростовської областей – питання створення єврорегіону “Донбас”.
26 вересня 2008 року у м. Варна (Болгарія) було підписано статутні документи нового Чорноморського єврорегіону, ідея створення якого належить Конгресу місцевих та
регіональних влад Ради Європи.
На сьогодні вже здійснено ряд вагомих проектів та програм, спрямованих на розширення промислової кооперації, розбудову кордону та створення прикордонної інфраструктури, охорону навколишнього середовища, розвиток місцевої демократії (у рамках
діючих єврорегіонів ), серед яких, зокрема, слід відзначити наступні:
Єврорегіон “Нижній Дунай”
Пріоритетними напрямками співробітництва в рамках діяльності єврорегіону є питання економічного та соціального розвитку, торгівельно-економічна співпраця, охорона навколишнього середовища, забезпечення відповідного рівня зайнятості населення та
співпраця в гуманітарній сфері.
Так, рішенням Одеської обласної ради від 07.08.01 № 338-XXIII було затверджено “Регіональну програма захисту від шкідливої дії вод сільських населених пунктів, сільськогосподарських угідь в Одеській області у 2001-2005 роках і прогноз до 2010 року”,
якою передбачається реалізація заходів щодо запобігання аварійному стану та можливому критичному стану гідроспоруд та водних об’єктів. На сьогодні для захисту населених
пунктів, портових споруд та промислових підприємств Одеської області побудовано 255
км захисних споруд.
За участю фахівців Румунії, Молдови та країн-членів ЄС було розроблено проект
“Бізнес-інфраструктура Одеської єврорегіону “Нижній Дунай”. Реалізація проекту спрямована на розвиток сектору малих та середніх підприємств, створення інформаційної
системи щодо можливостей прикордонної торгівлі, розробку комбінованої системи щодо
переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, розвиток туризму тощо.
За період діяльності Єврорегіону його учасниками здійснено ряд заходів, які сприяли налагодженню ділових та творчих контактів, зокрема, II-й Інтеретнічний форум
(м.Ізмаїл) за участю понад 300 представників етнічних груп з країн-членів єврорегіону,
міжнародний фестиваль “Біла лілія” (м. Кагул, Республіка Молдова).
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Карпатський єврорегіон
Спільно з угорськими спеціалістами було підготовлено техніко-економічне обґрунтування проектів з реструктуризації Берегівської меліоративної системи, регулювання
річки Тиси, а також проекту розвитку Закарпатської іформаційно-вимірювальної системи. Українськими та румунськими партнерами постійно здійснюються заходи щодо обміну
даними про діяльність гідротехнічних споруд у прикордонній смузі річки Тиса, а також погоджується проектна документація для відновлення або реконструкцію пошкоджених паводками існуючих споруд і будівництво нових в прикордонній смузі водотоків. За результатами роботи Водного Форуму басейну р. Тиса було прийнято Будапештську Декларацію, що передбачає розробку спільної Концепції протипаводкового захисту у басейні р.
Тиси, реалізація якої вимагає об’єднання як матеріальних, так і фінансових ресурсів усіх
членів єврореґіону.
За рахунок фінансової та технічної допомоги угорської сторони було також реалізовано облаштування на території Закарпатської області низки автоматизованих гідрометеорологічних і метеорологічних станцій.
У рамках програми технічної допомоги ЄС TАСІС Закарпатській облдержадміністрації було виділено 4,0 млн.євро на реконструкцію міжнародного автомобільного
пропуску “Тиса”. У зв’язку з цим слід зазначити, що на ділянці українсько-польського,
українсько-словацького, українсько-угорського та українсько-румунського державного
кордону, до якої прилягає територія Карпатського єврорегіону, на сьогодні функціонують
33 пункти пропуску.
Карпатський фонд, створений у 1994 році для підтримки господарських ініціатив у
регіоні Карпат, сприяв реалізації 10 проектів в Івано-Франківській області, спрямованих
на підтримку окремих галузей економіки, зокрема туристичної інфраструктури та комплексного розвитку сільських громад гірських районів. З Карпатського фонду отримали також гранти на суму 7,33 тис. дол. США ряд організацій Львівської області.
Єврорегіон “Буг”
У 1997 році в Луцьку було засновано банк зі стовідсотковим польським капіталом
“ПЕКАО”. В рамках діяльності єврорегіону було створено Міжнародний інститут суспільної географії і менеджменту, який було пізніше трансформовано у факультет міжнародних відносин Волинського державного університету ім. Лесі Українки.
Проект “Облаштування міжнародного автомобільного пункту пропуску “ЯготинДорогуськ” був реалізований із залученням коштів Програми прикордонного співробітництва ТАСІS Європейського Союзу. Європейською комісією було виділено 1,685 млн
євро для будівництва другого мостового переходу через річку Західний Буг та 3,67 млн
євро для спорудження під’їзної дороги до мосту з української сторони довжиною 5,16 км,
а також реконструкції ділянки існуючої дороги довжиною 3,25 км. Введення в експлуатацію зазначених об’єктів у 2002 році підвищило рівень обслуговування вантажного транспорту, громадян та автотуристів, сприяло розвитку взаємодії в рамках єврорегіональних
об’єднань та розширенню міжнародного співробітництва держави в цілому.
Згідно з підписаним у 1997 році Меморандумом щодо співпраці з охорони річки Буг,
було реалізовано проект “Транскордонний моніторинг та оцінка якості води річок Уж, Латориця та Західний Буг”. На основі моніторингу якості води, проведеного провідними екс160

пертами ЄС та України, було розроблено і підписано Регламент і Програму покращання
якості води, створено базу даних про комунальні очисні споруди, об’єми води, що скидаються у водні об’єкти, технічні характеристики про промислові, сільськогосподарські та
адміністративні об’єкти водокористування тощо.
На сьогодні опрацьовуються пропозиції щодо реалізації проектів, спрямованих на
збереження цінних екологічних систем Шацького Національного природного парку та заповідних територій Польщі, а також застосування польського та європейського досвіду у
соціальній реабілітації дітей-інвалідів, що проживають на території Волинської області.
Єврорегіон “Верхній Прут”
Для вирішення спільних завдань діяльності єврорегіону “Верхній Прут” було утворено 4 робочі Комісії за відповідними напрямками діяльності. Так, діяльність Комісії з питань економіки, інфраструктури і туризму спрямована на:
1. Створення системи інформаційного забезпечення (підготовлено проект електронної карти єврорегіону, карти економічного потенціалу Чернівецької області та карти трансконтинентальних сполучень через територію єврорегіону з Південної Європи на Схід та вздовж нових кордонів ЄС від Балтики до
Середземномор’я);
2. Створення системи агенцій регіонального розвитку з використанням досвіду Румунії (Чернівецькою міськрадою із залученням коштів Карпатського фонду здійснюється проект з налагодження бізнесових і громадських зв’язків із Сучавським повітом) та маркетингових центрів підтримки розвитку малого та середнього бізнесу;
3. Розвиток співробітництва між членами єврорегіону та європейськими партнерами через Асоціацію торгово-промислових палат (було проведено дні єврорегіону, бізнес-форуми тощо);
4. Розробку програми заходів щодо взаємного визнання системи сертифікації товарів і послуг та засобів вимірювань і контролю членами єврорегіону (стосовно
окремих видів товарів та послуг, що представляють взаємний інтерес);
5. Сприяння розвитку системи пасажирських і вантажних перевезень в рамках єврорегіону;
6. Стимулювання модифікації локалізованих джерел енергії підприємств та об’єктів
соціальної сфери для використання альтернативних енергоносіїв (реалізується
спільний проект фірми “Север” та австрійської компанії “Herz” щодо налагодження випуску котлів, що працюватимуть на відходах деревини);
7. Розвиток транскордонного туризму (проведено інвентаризацію туристичних і
рекреаційних об’єктів на території Чернівецької області, розроблено проект
„Міжнародні туристичні маршрути Чернівецької області”).
Основними напрямками діяльності комісії з питань екологічної безпеки, охорони довкілля, сталого розвитку регіону та діяльності єврорегіону “Верхній
Прут” є:
1. Підготовка інформації про стан довкілля і рівень техногенно-екологічної безпеки та видання інформаційного збірника з питань природно-ресурсного потенціалу єврорегіону (підготовлено електронні карти системи водокористування та
лісокористування);
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2. Проведення випробувань та районування нових сортів сільськогосподарських
культур за екологічно чистими технологіями (Белцьким НВО “Селекція “та
АВОП “Золотий колос” (Чернівецька область) проведено відбір сортів та насіння для їх подальшого розповсюдження в єврорегіоні);
3. Підготовка пропозицій щодо покращання структури і діяльності системи національних парків та інших природно-заповідних об’єктів у єврорегіоні;
4. Реалізація пілотного проекту управління водокористуванням та станом
техногенно-екологічної безпеки в басейні річки Сірет;
5. Підготовка комплексного проекту з раціонального природокористування та послідовного покращання стану техногенно-екологічної безпеки в басейні річки
Прут;
6. Здійснення спільних проектів щодо створення умов для розвитку “зеленого” туризму.
Основними напрямками діяльності комісії з питань науки, освіти, культури,
охорони здоров’я, спорту і молоді є:
1. Здійснення інвентаризації рекреаційних зон та їх потенціалу для спільного використання (проведено інвентаризацію санітарно-курортних і рекреаційних закладів Чернівецької області);
2. Створення системи моніторингу забруднення вод у басейні річки Прут та атмосферного повітря у прикордонних районах;
3. Організацію обмінів груп учнів середніх шкіл.
Діяльність комісії з питань розвитку міжрегіональних і міжнаціональних зв’язків,
місцевого самоврядування та засобів масової інформації спрямована на проведення моніторингу міжетнічних взаємовідносин на території єврорегіону, а також організацію спільних культурно-мистецьких та наукових заходів за підтримки неурядових організацій.
Необхідно наголосити, що важливість для України питань розвитку транскордонного співробітництва набула особливого значення після розширення ЄС у травні 2004
року та впровадження нової політики добросусідства. 22 лютого 2005 року у Брюсселі
було підписано трирічний План дій “Україна – Європейський Союз”, одним з пріоритетних напрямів якого є розвиток транскордонного та міжрегіонального співробітництва.
Концепція розвитку взаємодії прикордонних територій витікає із загального підходу ЄС до реалізації політики регіонального розвитку, який базується на трьох принципах:
партнерство, субсидіарність і доповнюваність.
Партнерство визначається як тісне співробітництво по лінії – громада (спільнота)
– та відповідні органи публічної адміністрації (національні, регіональні, локальні). Партнерство включає підготовку, фінансування, реалізацію й оцінку заходів спільноти. Зміст
партнерства полягає в тому, що різні економічні агенти, орієнтуючись у своїх діях на офіційні стратегії і програми, досягають загальних цілей спільно у тісному співробітництві
один з іншим. Разом тим, партнерство не виключає децентралізації певних напрямів державної регіональної поліики. Децентралізація в регулюванні діяльності окремих регіонів
дозволяє краще враховувати реальні економічні умови кожного району, що створює умови для застосування принципу субсидіарності.
Субсидіарність означає перенесення компетенції на рівень, здатний забезпечити
найбільш ефективне вирішення проблем, – як правило, це рівень територіальних громад
та / або регіонів. Слід зазначити, що принцип субсидіарності був закріплений у статті 4
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Європейської Хартії місцевого самоврядування.
До безперечних успіхів Маастрихтської угоди відносять введення даного принципу
в договірну базу ЄС. Юристи і політологи визначають субсидіарність як принципово нове
політико-правове явище, яке визначає нові принципи взаємовідносин між національним,
регіональним та місцевими рівнями публічної адміністрації.
Доповнюваність як третій фундаментальний принцип політики ЄС у галузі регіонального розвитку передбачає спільне фінансування заходів та проектів.
Як вже зазначалося, держави, які підписали Рамкову Мадридську Конвенцію 1980
року, визнають той факт, що певні специфічні питання з чітко окресленими сферами і
межами відповідальності можуть не потрапляти під виключну компетенцію національного уряду, а навпаки можуть бути делеговані органам місцевого (регіонального) самоврядування. Як наслідок, прикордонні регіони наділяються повноваженнями (в межах законодавства відповідної країни) самостійно регулювати свою діяльність у галузі міжнародного співробітництва, а також укладати відповідні угоди. Подібні угоди, з точки зору міжнародного публічного права, свідчать про певний перерозподіл влади та повноважень між
центральним урядом і органами місцевого самоврядування.
Проблематикою прикордонного співробітництва на європейському рівні займаються такі організації, як Рада Європи, Європейський Союз, Європейська Асоціація прикордонних регіонів тощо. Основною метою їх діяльності є прагнення проводити єдину політику в транскордонному співробітництві як політику задоволення загальноєвропейських
інтересів за допомогою встановлення спільних правил, відображених у міжнародних конвенціях та угодах, до яких приєднуються окремі держави.
Органи місцевого самоврядування України та їх представники приймають активну
учать у роботі провідних міжнародних політичних організацій та асоціацій, які працюють у
сфері розвитку та зміцнення місцевої і регіональної демократії. Це, перш за все, Рада Європи та її Конгрес місцевих і регіональних влад, Асамблея європейських регіонів (AER),
Рада європейських муніципалітетів і регіонів (CCRE), Міжнародний союз органів місцевої влади (IULA), Асоціація європейських прикордонних регіонів (AEBR), Фонд сприяння ефективному та сталому розвитку регіонів Європи, Рада місцевих влад за міжнародну
співпрацю (CLAIR), Організація споріднених міст (UTO) тощо.
Розвитку транскордонного співробітництва сприяє проведення міжнародних семінарів, конференцій, круглих столів. Так, у вересні 2005 року у м. Луцьк (Волинська область) Радою Європи (Конгрес місцевих та регіональних влад та Парламентська Асамблея РЄ) було проведено 8-му Європейську конференцію прикордонних регіонів, а у червні 2008 року у м. Чернігові Конгресом місцевих та регіональних влад Ради Європи було
проведено міжнародну конференцію на тему “Розвиток транскордонного співробітництва
та євро регіону “Дніпро»».
Необхідно наголосити, що розвиток транскордонного співробітництва сприятиме
більш успішній реалізації стратегічного курсу інтеграції України до ЄС, а також виробленню державної стратегії регіонального розвитку на основі концептуально нових засад
та з урахуванням основних пріоритетів політики ЄС у цій галузі, а саме:
• сприяння структурній перебудові та розвитку відсталих регіонів. (До числа відсталих регіонів відносяться райони, в яких виробництво валового внутрішнього
продукту в перерахунку на 1 тис. чол. складає менше 75% від середнього рівня в
країнах-членах ЄС). Список регіонів, що потрапляють під дію мети № 1, пере163

глядається кожні п’ять років;
• сприяння перебудові і розвитку депресивних регіонів. (Депресивний регіон у
минулому промислово розвинута територія, яка перебуває в процесі структурної перебудови національної економіки або переживає занепад під тиском
кон’юнктурних чинників ринку);
• боротьба з довготривалим безробіттям. (Критерієм для віднесення територій до
суб’єктів цієї категорії слугує термін пошуку роботи. Проблемними вважаються
райони, де населення віком старше 25 років шукає роботу понад 12 місяців);
• подолання безробіття серед молоді;
• сприяння проведенню реформ у сфері спільної аграрної політики (модернізація
галузей, що обслуговують сільське господарство (заготівля, переробка та збут
сільськогосподарської продукції), а також сприяння розвитку аграрних територій).
Слід зазначити, що системне входження регіонів України у процес транскордонного співробітництва як однієї із складових регіональної політики ЄС дасть можливість
отримати додаткове фінансування зі структурних фондів ЄС на розвиток міжрегіонального співробітництва. Це потребує також внесення відповідних змін у національне законодавство та розробки механізмів регіональної співпраці з європейськими країнами. Поєднання двох форм регіонального співробітництва (прикордонного і міжрегіонального) дозволить значно розширити представництво регіонів України в європейському економічному та політичному просторі.
Разом з тим, ще лишаються невирішеними цілий ряд важливих питань, пов’язаних
з розвитком транскордонного співробітництва. Обговоренню та вирішенню цих питань
було присвячено парламентські слухання на тему “Про інтенсифікацію співробітництва
України з Європейським Союзом у рамках єврорегіонів та перспективи транскордонного
співробітництва», які відбулися у червні 2007 року.
У рекомендаціях цих парламентських слухань, які було затверджено Постановою
Верховної Ради України від 27 червня 2007 року, зокрема, зазначається, що подальша
реалізація сучасних можливостей транскордонного співробітництва України є гарантією подальшої реалізації в Україні принципу субсидіарності та забезпечення сталого соціально-економічного і просторового розвитку регіонів у інноваційно-інвестиційний
спосіб.
Перспективність реалізації цих нових можливостей політики європейської інтеграції визначається унікальними геополітичними особливостями України – її одночасним
межуванням як з новими прикордонними членами ЄС на Сході (Польщею, Словаччиною,
Угорщиною, Румунією), так і зі східними сусідами ЄС: Росією, Білоруссю та Молдовою.
Успішність реалізації цих перспектив залежатиме від послідовності, ефективності, повноти та інституціалізації координаційних механізмів, здатних задіяти на державному та регіональному рівнях можливості Європейського інструменту політики добросусідства, регіональної, транспортної, безпекової та екологічної політики ЄС на основі узгодженого дотримання вимог законодавства України та ЄС, зокрема Закону України “Про транскордонне співробітництво” (нова редакція) та проекту Закону України “Про основні засади
державної регіональної політики”. Ці передумови є сприятливими для одночасного прискорення в Україні євроінтеграційних процесів і регіонального розвитку.
Парламентом України було, зокрема, зазначено, що посилення ролі єврорегіонів у
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процесі транскордонного співробітництва полягає в тому, що вони можуть і повинні стати ключовою ланкою у підтриманні контактів між органами державної влади, виробленні стратегії спільних дій, ініціюванні проектів, реалізація яких відповідає інтересам прикордонних регіонів України.
Для збільшення ефективності від здійснення транскордонного співробітництва
місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування слід надати більшу самостійність у вирішенні спільних з адміністративно-територіальними одиницями сусідніх держав проблем транскордонного розвитку, зокрема у частині формування місцевих бюджетів та їх використання. Це питання тісно пов’язане з впровадженням нових підходів до реалізації державної регіональної політики та проведенням
адміністративно-територіальної реформи в Україні відповідно до принципів, прийнятих
у Європейському Союзі.
Аналіз сучасного стану розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва
українських громад та регонів свідчить про існування певних проблем та труднощів, серед яких:
• недосконалість національного законодавства, відсутність єдиних нормативноправових та інших стандартів щодо утворення та діяльності єврорегіонів, а також їх наближення до стандартів Європейського Союзу;
• відсутність ефективної моделі координації державної політики у галузі траснкорднного співробітництва на національному рівні;
• недостатня інституційна спроможність більшості органів місцевого самоврядування щодо здійснення великих проектів (економічних, соціальних та ін.) у галузі міжнародного та транскордонного співробітництва. Йдеться, насамперед, про
те, що обласні ради як ключові органи у здійсненні транскордонного співробітництва не мають власних виконавчих органів та, як наслідок, їм бракує кваліфікованих кадрів, здатних генерувати нові ідеї, залучати інвестиції та здійснювати
ефективний менеджмент нових транскордонних проектів;
• недостатній рівень розвитку прикордонної інфраструктури;
• недостатня фінансова підтримка з боку держави програм та проектів транскордонного співробітництва та розвитку єврорегіонів;
• низький рівень залучення до транскордонного співробітництва підприємницьких
структур, недержавних установ та громадських організацій;
• недостатній рівень використання потенціалу єврорегіонів. Йдеться, насамперед,
про брак досвіду у розробці нових інноваційних проектів у галузі транскордонного співробітництва, а також вміння їх лобіювання у відповідних європейських
структурах;
• недостатність фахівців та недосконалість національної системи підготовки фахівців у галузі міжнародного та транскордонного співробітництва (для органів
місцевого самоврядування);
• відсутність комплексної системи моніторингу та аналізу результатів діяльності
органів місцевого самоврядування України у галузі транскордонного та міжнародного співробітництва.
На нашу думку, часткове вирішення цих проблем буде можливим із завершенням
конституційної реформи в України, яка передбачає, зокрема, створення власних виконавчих органів обласних та районних рад. Необхідно також розробити комплексну наці165

ональну програму навчання та підготовки кваліфікованих менеджерів, управлінських кадрів для органів місцевого самоврядування, які мають працювати у галузі транскордонного співробітництва. При підготовці та реалізації цієї стратегії мають спільно працювати провідні навчальні учбові центри (державні та приватні), національні асоціації органів
місцевого самоврядування, громадські організації та міжнародні інституції, що опікуються питаннями місцевого та регіонального розвитку.
Слід також зауважити, що на сьогодні Радою Європи опрацьовується новий правовий інструмент з питань транскордонного співробітництва, який має впровадити єдині, уніфіковані для всіх країн-членів норми для створення та діяльності єврорегіонів. Одночасно Мінрегіонбудом було підготовлено зміни до діючого Закону “Про транскордонне
співробітництво” з метою удосконалення механізму координації державної політики у галузі транскордонного співробітництва.
З метою посилення механізму державної підтримки транскордонного співробітництва Мінрегіонбудом було підготовлено пропозиції щодо введення нової субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування проектів транскордонного
співробітництва, яка має бути, зокрема, спрямована на:
•
розвиток прикордонної інфраструктури, насамперед шляхом побудови та модернізації пунктів пропуску через державний кордон та розвитку “дзеркальності”
прикордонної інфраструктури;
•
реалізацію транскордонних проектів в рамках діючих євро регіонів, зокрема,
шляхом забезпечення фінансування української частини бюджету проектів, які
реалізуються за рахунок структурних фондів ЄС;
•
реалізацію транскордонних проектів, основне фінансування яких безпосередньо
передбачене діючими спільними операційними програмами Європейського Інструменту сусідства та партнерства на 2007-2013 роки.
Необхідно також зазначити, що останнім часом особливого значення набуває південний вектор політики європейської інтеграції України, пов’язаний з басейном Чорного
моря. Процеси глобалізації викликали істотні зміни у сучасному світі, перетворивши Велике Причорномор’я на один із центрів європейської та світової політики. Він зміг зберегти відносну стабільність, хоча і відчуває на собі тиск безлічі внутрішніх і зовнішніх погроз. Не варто забувати, що це також і регіон, де існує ряд невирішених проблем пострадянської ери, відомих як “заморожені конфлікти», у таких країнах, як Молдова, Грузія
(Абхазія і Південна Осетія), Вірменія і Азербайджан (Нагірний Карабах). Він важливий і
для міжнародних організацій, таких як ЄС і НАТО, які прагнуть зробити території на своїх зовнішніх кордонів стабільними. Сьогодні Велике Причорномор’я стоїть на роздоріжжі – чи воно піде по шляху регіональної співпраці, чи буде перетворене на арену протиборства зовнішніх сил.
Варто зазначити, що в Чорноморському регіоні вже давно успішно діють декілька міжнародних організацій, найбільш впливовою з яких є Організація Чорноморського
економічного співробітництва (ОЧЕС). Пріоритетами України в рамках діяльності ОЧЕС
є реалізація масштабних транспортних проектів і подальше зміцнення безпеки в регіоні, створення Чорноморської зони вільної торгівлі, розвиток міжнаціонального діалогу.
Що стосується реалізації транспортних проектів, то Чорноморський регіон належить до світових лідерів за своїм транзитним потенціалом. Україна пропонує зосередити
основну увагу на втіленні масштабних проектів і програм, пов’язаних із розвитком шля166

хів сполучення та створенням міжнародних транспортних коридорів. Українська сторона також високо оцінює ідею спорудження кільцевої швидкісної автомобільної дороги довкола Чорного моря та зацікавлена у розвитку магістрального морського з’єднання між
країнами-учасницями ОЧЕС. На нашу думку, такі проекти матимуть безцінне значення,
зважаючи зокрема на очевидне пожвавлення туризму і торгівельних зв’язків.
Одночасно з розвитком ОЧЕС, Україна виступає за розширення дієвих контактів з
іншими міжнародними організаціями, в першу чергу з Радою Європи і Європейським Союзом. У зв’язку з цим українська сторона із самого початку активно підтримувала нову
політичну ініціативу Ради Європи відносно створення нового євро регіону в басейні Чорного моря.
Слід зазначити, що Україна та її причорноморські області володіють значним зовнішньоекономічним, зовнішньополітичним і геокультурним потенціалом. Проте слід визнати, що цей потенціал все ще залишається не лише безцінним, але і невикористаним
Україною. Його реалізація безпосередньо пов’язана з реалізацією “південного вектора”
євроінтеграційної стратегії України.
На користь цього вектора говорить наявність розвиненої мережі транспортних комунікацій. Регіон розташований на перетині найважливіших міжнародних шляхів з Європи до Азії, з Центральної і Північної Європи (за системою водних доріг річки Дунай
і каналу Рейн-Майн-Дунай) на Близький Схід і далі до Південно-Східної Азії, з держав
СНД у країни Середземномор’я. Крім того, географічне розташування дозволяє йому стати основною ланкою, яка сполучає багатими на нафтові родовища Каспійського регіону
з європейським ринком.
Із чотирьох міжнародних транспортних коридорів, що проходять по території України, два (9-й і 7-й Дунайський) проходять безпосередньо по території Одеської області. Розвиток транспортної сфери є об’єктом пильної уваги з боку Європейського Союзу. Прикладом може слугувати один з найбільш перспективних – Євро-Азіатський транспортний коридор, ключовою ланкою якого є паромна переправа Іллічівськ-Поті. Розвиток цього коридору фінансується ЄС в рамках програми TRASECA і передбачає надання
технічної допомоги. Перспективними вважаються і транспортні коридори Одеса-Гданськ
і радіальний довкола Чорного моря в рамках ОЧЕС. Реалізація південного вектора євроінтеграційної стратегії України передбачає, що українська влада працюватиме над проведенням нової регіональної політики з використанням принципів внутрішньої геополітики. Це означає, що поряд з традиційним економічним районуванням, яке орієнтується на
потенціал причорноморських областей і АР Крим, реалізовуватимуться проекти, що розвертаються по лінії, яка відновлює і розвиває трансрегіональну співпрацю між причорноморськими і “внутрішніми” областями України.
Перш за все, реалізовуватимуться проекти по осі “Київ-Севастополь/СевастопольКиїв”. Дана вісь покликана виконати роль економічного, культурного і політичного “нерва” на південному напрямі євроінтеграційної стратегії України.
По-друге, у міру розширення лінії зіткнення України з ЄС виникає необхідність трансобласних комунікацій по лінії Одеська і Миколаївська - Львівська, Івано-Франківська,
Тернопільська області. Йдеться про проекти розвитку транспортного і енергетичного
транзиту, інфраструктури прикордонної торгівлі, підвищення ефективності участі цих областей в проектах в рамках “єврорегіонів”.
По-третє, необхідно реалізувати нову модель міжрегіональної кооперації і між167

регіонального розподілу праці. Необхідні проекти, здатні інтенсифікувати промисловотехнологічну і інфраструктурну кооперації між такими регіонами, як Крим (Севастополь)
– Дніпропетровська (а також Херсонська і Запорізька) область.
Реалізації південного вектора політики європейської інтеграції України повинна
сприяти і нова, державна, регіональна політика, підготовлена нашим Міністерством.
Як вже було відмічено, Україна послідовно виступала з підтримкою ініціативи по
створенню нового єврорегіону в басейні Чорного моря. Одночасно ми повинні врахувати деякі чинники, які можуть зробити серйозний вплив на розвиток Чорноморського регіону, а саме:
1) лише участь регіонів усіх країн Чорноморського регіону в діяльності нового єврорегіону дозволить досягти бажаних результатів;
2) окремого опрацювання вимагає питання пошуку лобістів ідеї розвитку нового
єврорегіону в басейні Чорного моря. На жаль, “Чорноморський вимір” доки не
вийшов за рамки проектних пропозицій і стикається з жорсткою конкуренціє з
боку більш опрацьованих і інституалізованих “північного” і “середземноморського” вимірів зовнішньої політики ЄС;
3) пошук необхідних джерел фінансування нового єврорегіону, у тому числі шляхом
впровадження нових програм ЄС.

168

ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
«Про транскордонне співробітництво»
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України “Про транскордонне співробітництво” (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., N 45, ст. 499) такі зміни:
1) частину першу статті 6 викласти в такій редакції:
«Загальну координацію транскордонного співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництва здійснює спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань регіональної політики за
участю спеціально уповноважених центральних органів виконавчої влади з питань економічної та зовнішньої політики відповідно до повноважень, визначених законодавством
України та чинними міжнародними договорами».
2) частину другу статті 11 викласти в такій редакції:
«Державні програми розвитку транскордонного співробітництва розробляються
суб’єктами транскордонного співробітництва України, погоджуються із спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань регіональної, економічної та зовнішньої політики, Міністерством фінансів України, а також іншими центральними органами виконавчої влади, до компетенції яких належать питання транскордонного співробітництва, та подаються в установленому законодавством порядку Кабінету Міністрів України».
3) друге речення частини першої статті 14 викласти в такій редакції “Для співфінансування проектів (програм) транскордонного співробітництва може використовуватися міжнародна технічна допомога, кошти структурних фондів ЄС та інших міжнародних
організацій згідно із законодавством України.»
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через місяць з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим
Законом забезпечити приведення міністерствами їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
Президент України

В.ЮЩЕНКО
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України
«Про транскордонне співробітництво»
1. Обґрунтування необхідності прийняття акта
Проект Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про транскордонне співробітництво” (далі - законопроект) розроблено з метою виконання п.41 орієнтованого плану законопроектних робіт на 2008 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 березня № 534-р, Рекомендацій парламентських слухань на
тему “Про інтенсифікацію співробітництва України з Європейським Союзом в рамках єврорегіонів та перспективи транскордонного співробітництва», а також з урахуванням положень нової Концепції державної регіональної політики, схваленої на засіданні Кабінету
Міністрів України (протокол № 32 від 2 липня 2008 року).
Відповідно до цих документів, транскордонне співробітництво повинно розглядатися як складовий елемент та невід’ємна частина державної регіональної політики України.
Центральним органом виконавчої влади, відповідальним за реалізацію державної регіональної політики, визначено Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, яке згідно з п. 5.15 Положення про Міністерство сприяє, відповідно до чинного законодавства, розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва, забезпеченню виконання міжнародних договорів України, адаптації національного законодавства до
законодавства Європейського Союзу з питань, що належить до його компетенції.
У зв’язку із цим, відповідно до нових пріоритетів державної регіональної політики, сучасних європейських тенденцій та рекомендацій європейських інституцій з питань
транскордонного співробітництва, потребує уточнення мета і принципи транскордонного співробітництва.
Все це обумовлює необхідність подальшого розвитку національного законодавства
України, зокрема, шляхом створення більш ефективної державної підтримки, а також посилення координації транскордонного співробітництва, насамперед за участю Міністерства регіонального розвитку та будівництва України, Міністерства економіки України,
Міністерства закордонних справ України та інших центральних органів виконавчої влади.
Враховуючи необхідність уточнення питання фінансового забезпечення транскордонного співробітництва, а також той факт, що ЄС переходить до прямого бюджетного
фінансування національних стратегій у визначених Урядом України пріоритетних галузях, пропонуємо викласти частину 1 ст.14 Закону України “Про транскордонне співробітництво” у такій редакції: “Видатки на реалізацію проектів (програм) транскордонного співробітництва здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів на відповідний рік, а також інших
джерел, не заборонених законом. Для фінансування проектів (програм) транскордонного
співробітництва може використовуватися міжнародна технічна допомога, кошти структурних фондів ЄС та інших міжнародних організацій згідно із законодавством України».
2. Мета і шляхи її досягнення
Метою прийняття Закону є забезпечення подальшого розвитку законодавства
України з питань транскордонного співробітництва з урахуванням Рекомендацій парламентських слухань на тему “Про інтенсифікацію співробітництва України з Європейським Союзом у рамках єврорегіонів та перспективи транскордонного співробітництва»,
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пріоритетів державної регіональної політики, закріплених у новій Концепції державної
регіональної політики, зокрема шляхом створення сприятливих умов для ефективної та
взаємовигідної співпраці суб’єктів та учасників транскордонного співробітництва України, покращення соціально-економічного розвитку регіонів України, здійснення спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади координації та контролю
за дотриманням законодавства з питань транскордонного співробітництва тощо.
Законопроект передбачає внесення змін до Закону України “Про транскордонне
співробітництво», зокрема стосовно:
– координації політики транскордонного співробітництва та контролю за дотриманням законодавства з питань транскордонного співробітництва спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади з питань регіональної, економічної та
зовнішньої політики відповідно до повноважень, визначених законодавством України та
чинними міжнародними договорами;
– державних програм розвитку транскордонного співробітництва, що розробляються суб’єктами транскордонного співробітництва України;
– фінансової підтримки.
3. Правові аспекти
Закон України “Про транскордонне співробітництво” від 24 червня 2004 року
№ 1861-IV.
Державна програма розвитку транскордонного співробітництва на 2007-2010 роки,
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 року № 1819.
Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними громадами або владами та два Протоколи до неї, ратифіковані Верховною Радою України.
Концепція державної регіональної політики в Україні 2008 року, схвалена на засіданні Кабінету Міністрів України 2 липня 2008 року (протокол № 32).
4. Фінансово-економічне обґрунтування
Реалізація проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.
5. Позиція заінтересованих органів
В цілому пропозицію щодо розроблення та прийняття вказаного Закону підтримано
державними органами та органами місцевого самоврядування.
6. Регіональний аспект
Прийняття Закону сприятиме підвищенню ефективності діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування.
7. Громадське обговорення
Проект закону не потребує громадських обговорень.
8. Прогноз результатів
Прийняття зазначеного Закону сприятиме гармонізації основних завдань реалізації
транскордонного співробітництва з принципами та пріоритетами державної регіональної
політики, удосконаленню системи державної підтримки в реалізації проектів транскордонного співробітництва, реалізації сучасних можливостей транскордонного співробітництва, а також забезпечить сталий соціально-економічний і просторовий розвиток регі171

онів у інноваційно-інвестиційний спосіб та поглибить процеси ринкової трансформації на
основі підвищення ефективності використання потенціалу регіонів.
Міністр регіонального розвитку та
будівництва України
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Василь КУЙБІДА

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України
«Про транскордонне співробітництво»
Чинна редакція

Пропонована редакція

Стаття 6. Координація транскордонного співробітництва та контроль за
додержанням законодавства з питань
транскордонного співробітництва
Загальну координацію транскордонного
співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництва здійснює
спеціально уповноважений центральний
орган виконавчої влади з питань економічної політики.

Стаття 6. Координація транскордонного
співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництва
Загальну координацію транскордонного
співробітництва та контроль за додержанням законодавства з питань транскордонного співробітництва здійснює спеціально
уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань регіональної
політики за участю спеціально уповноважених центральних органів виконавчої
влади з питань економічної та зовнішньої
політики відповідно до повноважень,
визначених законодавством України та
чинними міжнародними договорами.

Інші центральні органи виконавчої влади
беруть участь у координації та розвитку
транскордонного співробітництва відповідно до їх компетенції.
Стаття 11. Державні програми розвитку транскордонного співробітництва
Державна фінансова підтримка може
надаватися проектам (програмам) транскордонного співробітництва, які мають
достатню аргументацію щодо ефективного розв’язання актуальних проблем
і були відібрані на конкурсній основі
за цілями, пріоритетами, необхідними
ресурсами та тривалістю їх реалізації
згідно з порядком, що затверджується
Кабінетом Міністрів України.

Інші центральні органи виконавчої влади
беруть участь у координації та розвитку
транскордонного співробітництва відповідно до їх компетенції.
Стаття 11. Державні програми розвитку
транскордонного співробітництва
Державна фінансова підтримка може
надаватися проектам (програмам) транскордонного співробітництва, які мають
достатню аргументацію щодо ефективного розв’язання актуальних проблем і
були відібрані на конкурсній основі за цілями, пріоритетами, необхідними ресурсами та тривалістю їх реалізації згідно з
порядком, що затверджується Кабінетом
Міністрів України.

Державні програми розвитку транскордонного співробітництва розробляються
суб’єктами транскордонного співробітництва України, погоджуються із спеціально уповноваженим центральним оргaном

Державні програми розвитку транскордонного співробітництва розробляються
суб’єктами транскордонного співробітництва України, погоджуються із спеціально
уповноваженими центральними органами
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виконавчої влади з питань економічної політики, Міністерством фінансів
України та Міністерством закордонних
справ України, а також центральними
органами виконавчої влади, до компетенції яких належать питання транскордонного співробітництва, та подаються в
установленому законодавством порядку
Кабінету Міністрів України.

виконавчої влади з питань регіональної,
економічної та зовнішньої політики,
Міністерством фінансів України, а також
іншими центральними органами виконавчої влади, до компетенції яких належать
питання транскордонного співробітництва, та подаються в установленому законодавством порядку Кабінету Міністрів
України.

Стаття 14. Фінансове забезпечення
транскордонного співробітництва

Стаття 14. Фінансове забезпечення
транскордонного співробітництва

Видатки на реалізацію проектів (програм)
транскордонного співробітництва здійснюються за рахунок коштів Державного
бюджету України, бюджету Автономної
Республіки Крим, місцевих бюджетів на
відповідний рік, а також інших джерел,
не заборонених
законом. Для фінансування проектів (програм) транскордонного співробітництва може використовуватися міжнародна технічна допомога згідно із законодавством України.

Видатки на реалізацію проектів (програм)
транскордонного співробітництва здійснюються за рахунок коштів Державного
бюджету України, бюджету Автономної
Республіки Крим, місцевих бюджетів на
відповідний рік, а також інших джерел, не
заборонених законом. Для співфінансування проектів (програм) транскордонного співробітництва може використовуватися міжнародна технічна допомога,
кошти структурних фондів ЄС та інших
міжнародних організацій згідно із законодавством України.

Обсяги державної фінансової підтримки
розвитку транскордонного співробітництва визначаються у законі про Державний бюджет України на відповідний
рік згідно з державними програмами
розвитку транскордонного співробітництва, затвердженими Кабінетом Міністрів України.

Обсяги державної фінансової підтримки
розвитку транскордонного співробітництва визначаються у законі про Державний бюджет України на відповідний
рік згідно з державними програмами розвитку транскордонного співробітництва,
затвердженими Кабінетом Міністрів
України.

Обсяги коштів, що спрямовуються
суб’єктами транскордонного співробітництва України на виконання державних програм розвитку транскордонного
співробітництва, визначаються у відповідних місцевих бюджетах.

Обсяги коштів, що спрямовуються
суб’єктами транскордонного співробітництва України на виконання державних
програм розвитку транскордонного співробітництва, визначаються у відповідних
місцевих бюджетах.

Заходи щодо виконання державних
програм розвитку транскордонного співробітництва фінансуються за рахунок
бюджетних призначень головних розпорядників коштів Державного бюджету
України на відповідний рік.

Заходи щодо виконання державних програм розвитку транскордонного співробітництва фінансуються за рахунок
бюджетних призначень головних розпорядників коштів Державного бюджету
України на відповідний рік.
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НАВЧАЛЬНО@МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ДИСЦИПЛІНИ “ПРАВОВІ ЗАСАДИ
РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ”
(підготовлені В.В. Толковановим, доктором публічного права, кандидатом
юридичних наук, доцентом кафедри муніципального права
Академії муніципального управління)
А. ВСТУП І ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Із здобуттям незалежності перед Україною постало надзвичайно складне завдання
реформування системи публічної адміністрації на центральному, регіональному та місцевому рівнях. У цьому контексті особливого значення набуває питання впровадження нових підходів до реалізації державної регіональної політики. Слід також підкреслити, що
розвиток місцевої та регіональної демократії є важливим чинником у формуванні громадянського суспільства, здійснення реформ у політичній та економічній сферах.
Досвід більшості європейських країн засвідчує, що забезпечення сталого економічного розвитку регіонів та якості громадських послуг може бути забезпечено лише за умови реалізації принципу субсидіарності та ефективного здійснення державної регіональної політики. Самоврядування на регіональному рівні є частиною системи демократичного управління, а створені регіональні органи влади наділені правами здійснювати в рамках Конституції та законодавства управління частиною суспільних справ під свою власну
відповідальність та в інтересах населення відповідного регіону.
Навчальна дисципліна “Правове забезпечення регіональної політики” покликана
відіграти важливу роль у підготовці майбутніх юристів, фахівців у галузі місцевого та регіонального самоврядування. Актуальність цієї дисципліни обумовлена важливістю розробки нових підходів до реалізації державної регіональної політики. Слід підкреслити, що
організація та функції органів публічної адміністрації мають зазнати суттєвих змін із завершенням політичної та конституційної реформи в Україні (насамперед, йдеться про
створення виконавчих органів обласних та районних рад, а також зміну статусу та функцій обласних державних адміністрацій), проведенням виборів до місцевих органів влади
на пропорційній основі та здійсненням курсу інтеграції України до європейських інституцій, що обумовлює розвиток прикордонного та міжрегіонального співробітництва.
Основний зміст даної дисципліни розкривають такі ключові теми: політико-правова
історія регіонального самоврядування та державного регіонального права; поняття,
принципи і система державного регіонального права; джерела і суб’єкти державного регіонального права; інституційна підтримка державної політики у галузі регіонального розвитку, обласні та районні ради, місцеві державні адміністрації; правове регулювання матеріальної і фінансової бази розвитку регіонів, європейські правові інструменти щодо регіонального розвитку та транскордонного співробітництва тощо.
Навчально-методичні матеріали побудовані з урахуванням українського законодавства про регіональний розвиток територій, основних європейських правових інструментів щодо регіонального розвитку та транскордонного співробітництва, науки державного
регіонального права та правової практики. Їх мета – сформувати у студентів сталі теоретичні знання, а головне - навички практичного застосування норм державного регіонального права. Це є надзвичайно важливим, тому що дуже часто викладання на юридичних
факультетах є затеоретизованим і випускники не мають необхідних практичних навичок.
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Після вивчення навчального курсу “Правове забезпечення регіональної політики”
студент повинен:
1) знати:
• зміст основних інститутів державного регіонального права та фактичні засади
їх функціонування;
• повноваження органів і посадових осіб самоврядування на регіональному рівні,
практику їх реалізації;
• повноваження місцевих державних адміністрацій з питань реалізації державної
регіональної політики;
• організаційно-правові форми діяльності регіональних органів влади та їх посадових осіб;
• основні моделі регіонального самоврядування в європейських країнах;
• українські та міжнародні нормативно-правові інструменти щодо регіонального
розвитку та транскордонного співробітництва;
• правові моделі регіонального розвитку територій.
2) вміти:
• захищати та охороняти встановлені законом державні інтереси в регіонах;
• застосовувати норми державного регіонального права до конкретних суспільних відносин регіонального розвитку;
• організувати виконання, використання і додержання норм державного регіонального права його суб’єктами;
• готувати проекти документів влади з питань державного регіонального права
для органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
• відстоювати власну позицію в дискусіях з питань державного регіонального
права.
Державне регіональне право як галузь права активно взаємодіє з конституційним,
адміністративним, муніципальним, фінансовим правом та іншими галузями права.
Місце дисципліни “Правове забезпечення регіональної політики” в начальному
процесі визначається з урахуванням структурно-логічної форми викладання правових
дисциплін для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр права». Вивчення дисципліни здійснюється протягом одного модуля і закінчується складанням заліку.
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Б. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Самост.
робота

Вступ до навчального курсу. Політико-правова
історія регіонального самоврядування та державного
регіонального права в незалежній Україні.
Предмет,
система
і
принципи
державного
2.
регіонального права.
3. Джерела державного регіонального права.
4. Суб’єкти державного регіонального права.
Правовий і фактичний статус територій українських
5.
регіонів.
Моделі регіонального самоврядування в європейських
6.
країнах.
Порядок формування регіональних органів влади та
7.
регіональна демократія.
Інституційна підтримка державної регіональної
8. політики. Правовий статус та повноваження місцевих
державних адміністрацій.
Правовий статус та повноваження представницьких
9. органів місцевого самоврядування на регіональному
рівні (обласні та районні ради).
Європейські правові інструменти щодо регіонального
10.
розвитку та транскордонного співробітництва
Правове регулювання матеріальної і фінансової бази
11.
розвитку регіонів
Всього
1.

Практичні
заняття

Назва теми

Лекції

№
п/п

Всього

Кількість годин

3

1

-

2

5

1

2

2

8
6

2
2

2
2

4
2

5

1

2

2

5

1

-

4

8

2

2

4

8

2

2

4

8

2

2

4

4

2

-

2

6

2

2

2

66

18

16

32
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В. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ І ТЕМАМИ
ТЕМА 1.
ВСТУП ДО НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ. ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ІСТОРІЯ
РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ДЕРЖАВНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО
ПРАВА В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ.
І. План лекцій та семінарських занять.
1. Обґрунтування важливості вивчення правових засад реалізації державної регіональної політики в Україні.
2. Історичні етапи становлення та розвитку регіонального самоврядування в незалежній Україні.
3. Стратегічний курс інтеграції України до європейських інституцій як один із вирішальних чинників в реалізації регіональної політики.
4. Нова Концепція державної регіональної політики та нові підходи щодо реалізації
державної регіональної політики в Україні.
5. Наукові школи (течії), які займаються дослідженням питань регіонального розвитку в Україні.
ІІ. Питання для самопідготовки.
1. Класифікація історичних етапів розвитку регіонального самоврядування в незалежній Україні.
2. Закон України “Про місцеві ради народних депутатів та місцеве самоврядування” 1990 р.
3. Розвиток регіонального самоврядування у 1991-1996 рр.
4. Нова Конституція України 1996 р. та Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” 1997 р. Їх вплив на організацію самоврядування на рівні областей та районів.
5. Політична та конституційна реформи в Україні. Їх вплив на здійснення державної регіональної політики та розвиток регіонального самоврядування.
6. Характеристика основних наукових шкіл (течій), які займаються вивченням питань регіонального розвитку в Україні.
ІІІ. Практичні завдання.
№ 1. 7 грудня 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила Закон “Про місцеві ради
народних депутатів та місцеве самоврядування».
• У чому полягала особливість цього законодавчого акту?
• На базі відповідних положень закону дайте визначення поняття “регіональне
самоврядування».
• Відповідь обґрунтуйте науково.
№ 2. Існує думка деяких науковців про те, що автори нової Конституції України
1996 р. та Закону України “Про місцеве самоврядування” 1997 р. зробили свідомий вибір щодо послаблення самоврядування на рівні областей та районів.
• Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Якщо так / ні, то чому?
• Чим пояснюється це рішення народних депутатів України?
• Відповідь обґрунтуйте науково і політично.
№ 3. Автори книги “Європейська Хартія місцевого самоврядування та розвиток
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місцевої і регіональної демократії в Україні” (за ред. М.О. ПУХТИНСЬКОГО, В.В. ТОЛКОВАНОВА. – Київ, “Крамар», 2003, 396 с.) стверджують, що стратегічний курс інтеграції України до європейських інституцій є одним із вирішальних чинників у розвитку регіонального самоврядування в Україні.
• Якими є аргументи на користь цієї думки?
• Відповідь обґрунтуйте науково і політично.
№ 4. У одному із звернень Української Асоціації місцевих та регіональних влад відзначається, що одним з завдань політичної та конституційної реформ в Україні є відновлення регіонального самоврядування у повному обсязі.
• Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Якщо так /ні, то чому?
• Якими є останні законодавчі ініціативи щодо розвитку регіонального самоврядування?
• Якими будуть наслідки ухвалення цих законопроектів щодо правових засад здійснення державної регіональної політики та організації регіонального самоврядування в
Україні?
• Відповідь обгрунтуйте науково і політично.
№ 5. На основі аналізу Концепції державної регіональної політики, затвердженої
Указом Президента України від 25 травня 2001 року № 341/2001, дайте характеристику
нових підходів щодо реалізації регіональної політики в Україні.
• Відповідь обґрунтуйте науково і політично.
№ 6. Постановою Кабінету Міністрів Українивід від 21 липня 2006 року № 1001
було затверджено Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2015 року.
• У чому особливість цього документу?
• Дайте визначення основних завдань та етапів реалізації Державної стратегії регіонального розвитку?
№ 7. Які ви знаєте наукові школи (течії), які займаються дослідженням питань здійснення державної регіональної політики в Україні?
• Назвіть найбільш відомих представників цих наукових шкіл.
• Які аспекти регіонального розвитку вони досліджують?
• Відповідь обгрунтуйте науково.
№ 8. До яких наукових течій (шкіл) належать українські науковці:
З.С. Варналій, В.В.Гнілорибов, І.А.Грицяк, М.І.Долішний, О.М.Нижник, В.І. Нудельман, С.А. Романюк.
Які аспекти регіональної політики досліджують ці наукові школи (течії)?
Назвіть найбільш відомі праці цих вчених з питань регіонального розвитку.
ТЕМА 2.
ПОНЯТТЯ, ПРИНЦИПИ І СИСТЕМА ДЕРЖАВНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРАВА.
І. План лекцій та семінарських занять.
1. Державна регіональна політика і право.
2. Поняття державного регіонального права як галузі права.
3. Предмет державного регіонального права та його співвідношення з предметами
конституційного, адміністративного і фінансового права.
4. Принципи регіонального права в об`’єктивному та у суб`’єктивному сенсі.
5. Норми регіонального права та їх класифікація.
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6. Система регіонального права.
7. Предмет, джерела і методологія науки регіонального права.
8. Система та основні завдання навчальної дисципліни “Правове забезпечення регіональної політики».
ІІ. Питання для самопідготовки.
1. Поняття і предмет державного регіонального права.
2. Державно-правові норми, інститути, відносини.
3. Система державного регіонального права.
4. Навчальний курс “Правове забезпечення регіональної політики».
ІІІ. Практичні завдання.
№ 1. Державне регіональне право є:
• галуззю українського права,
• галуззю українського законодавства,
• інститутом адміністративного права.
Відповідь обґрунтуйте науково.
№ 2. Принципами державного регіонального права є:
• народовладдя,
• законність,
• гласність,
• верховенство права,
• пріоритетність прав людини та громадянина,
• колегіальність,
• забезпечення цілісності території України,
• поєднання принципів централізації та децентралізації влади,
• гармонізація загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів,
• поінформованість громадян про правові акти регіональних влад,
• співмірність мети і засобів правового регулювання регіональних відносин.
Які з них є суб’єктивними, а які об’єктивними?
№ 3. Проаналізуйте положення Конституції України, Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, Європейської Хартії місцевого самоврядування стосовно організації в Україні самоврядування на регіональному рівні:
1. Що у них спільного та відмінного?
2. Відповідь обґрунтувати юридично і науково.
№ 4. Сформулюйте 3-4 найважливіші питання за темою “Поняття, принципи і система державного регіонального права. Наука і навчальний курс».
№ 5. Проаналізуйте норми Конституції України 1996 року в частині щодо організації самоврядування на рівні областей та районів (статті 118-119 та 140-146):
• У чому особливості організації самоврядування на регіональному рівні?
• Відповідь обґрунтувати юридично і теоретично.
№ 6. З якими іншими галузями права співвідноситься державне регіональне право?

• Відповідь обґрунтуйте науково.
№ 7. Дайте класифікацію норм державного регіонального права.
• Відповідь обґрунтуйте науково.
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№ 8. У чому полягають основні завдання навчальної дисципліни “Правове забезпечення регіональної політики»
• Відповідь обґрунтуйте науково і практично.
ТЕМА 3.
ДЖЕРЕЛА ДЕРЖАВНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРАВА.
І. План лекцій та семінарських занять.
1. Поняття і види джерел регіонального права.
2. Конституція і закони України як основний вид джерел державного регіонального
права.
3. Підзаконні акти як джерела державного регіонального права.
4. Міжнародні договори як джерела державного регіонального права.
5. Нормативно-правові документи Ради Європи та Європейського Союзу як джерела регіонального права.
6. Прецеденти як джерела регіонального права.
7. Звичаї як джерела регіонального права.
8. Доктрина як джерело державного регіонального права.
1.
2.
3.
4.

ІІ. Питання для самопідготовки.
Поняття і види джерел державного регіонального права.
Нормативно-правові акти.
Договірне регіональне право.
Регіональне звичаєве право і доктрина.

ІІІ. Практичні завдання.
№ 1. Чи відносяться нижченаведені акти (норми) до джерел державного регіонального права? Якщо так, то до якого виду джерел державного регіонального права їх слід
віднести:
• Проект Європейської Хартії регіонального самоврядування.
• Указ Президента України “Про Концепцію державної регіональної політики” від
25 травня 2001 року № 341/ 2001.
• Європейська Хартія регіональних мов та мов національних меншин.
• Конституція Автономної Республіки Крим.
• Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».
• Рішення Донецької обласної ради про надання російській мові статусу регіональної на території Донецької області.
• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2001 року № 437-р
«Про заходи щодо реалізації державної регіональної політики».
• Норма регламенту Житомирської обласної ради про те, що першу сесію новообраної обласної ради відкриває найстаріший депутат обласної ради.
• Рішення Печерського районного суду м. Києва про незаконне звільнення
Є.Жовтяком з посади голови Київської обласної державної адміністрації.
№ 2. Луганська обласна рада ухвалила рішення про надання російській мові статусу регіональної на території області. Голова Луганської обласної державної адміністрації
звернувся до суду та прокуратури з вимогою про визнання такого рішення незаконним та
його скасування.
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• Яке рішення має прийняти суд та чому?
• Відповіді обґрунтуйте юридично і теоретично.
№ 3. При підготовці нового проекту Закону України “Про місцеве самоврядування
в Україні», його розробники використовували проект Концепції реформування
публічної адміністрації в Україні.
• Чи є використання положень проекту Концепції реформування публічної адміністрації в Україні при підготовці нового Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” підставою для визнання цього документу ї джерелом державного регіонального права? Якщо так (ні), то чому?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і теоретично.
№ 4. За результатами моніторингового звіту Конгрес місцевих та регіональних
влад Ради Європи у листопаді 2001 року ухвалив Рекомендацію 102 (2001) та Резолюцію 123 (2001) щодо місцевої та регіональної демократії в Україні. У лютому 2002 року
було прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України про виконання Рекомендації
102 (2001) Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи щодо місцевої та регіональної демократії в Україні.
• Чи є цей документ джерелом державного регіонального права? Якщо так (ні), то
чому?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і теоретично.
№ 5. Сформулюйте 3-4 найважливіші питання за темою “Джерела державного регіонального права».
• Наведіть юридичні, наукові і громадсько-політичні аргументи на користь актуальності цих питань.
№ 6. Використовуючи електронну базу законодавства України, яка розміщена на
веб-сторінці Верховної Ради України (www.rada.gov.ua) знайдіть 10 законодавчих та інших нормативно-правових актів України, у назві яких використовується термін “регіон».
• Поясніть до яких джерел державного регіонального права вони належать та
чому?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і теоретично.
№ 7. Досліджуючи особливості пострадянської та новодемократичної системи джерел державного регіонального права, деякі вчені вказують на перехідний характер системи джерел регіонального права.
• Чи погоджуєтесь Ви з цією думкою?
• Якщо так, то які аргументи є на її користь?
• Відповідь обґрунтуйте науково.
№ 8. У лютому 2005 року було підписано робочий план дій між Україною та Європейським Союзом, одним із пріоритетних завдань якого є розвиток транскордонного та
міжрегіонального співробітництва.
• Чи є цей документ джерелом державного регіонального права?
• Якщо так (ні), то чому?
• Дайте характеристику основних положень цього документу, які стосуються реалізації державної регіональної політики.
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ТЕМА 4.
СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРАВА.
І. План лекцій та семінарських занять.
1. Поняття і види суб’єктів державного регіонального права.
2. Громадяни, іноземці та особи без громадянства, їх правосуб’єктність.
3. Об’єднання громадян (партії та громадські організації), асоціації, релігійні організації, їх правосуб’єктність.
4. Територіальні громади та їх правосуб’єктність.
5. Органи місцевого самоврядування на регіональному рівні та їх правосуб’єктність.
6. Посадові особи органів місцевого самоврядування та їх правосуб’єктність.
7. Підприємства, установи та організації різних форм власності, їх правосуб’єктність.
8. Органи і посадові особи органів виконавчої влади, їх правосуб’єктність.
ІІ. Питання для самопідготовки.
1. Юридичний і фактичний статус суб’єктів регіонального права.
2. Громадяни як суб’єкти державного регіонального права.
3. Правосуб’єктність територіальних громад, посадових осіб та органів місцевого
самоврядування.
4. Органи державної влади та їх посадові особи як суб’єкти державного регіонального права.
ІІІ. Практичні завдання.
№ 1. Зібрати і проаналізувати матеріали з питань державної регіональної політики
та організації місцевого самоврядування на регіональному рівні, які надруковані у газетах
“Голос України” та “Урядовий кур’єр ” (за останні два тижня).
• Про які суб’єкти державного регіонального права в них йдеться?
• Яка з газет більше подає матеріалів про суб’єктів державного регіонального
права і чому?
• Відповіді обґрунтувати практично.
№ 2. Проаналізувати на основі Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” правосуб’єктність таких суб’єктів державного муніципального права як громадяни, депутати обласних рад, районні державні адміністрації, негромадські організації.
№ 3. Порівняйте закони про місцеве самоврядування 1990, 1992 і 1997 років з точки зору закріплення в них статусу суб’єктів державного регіонального права.
• Що у них спільного, відмінного і чому?
• Як змінювалась правоздатність органів і посадових осіб органів місцевого самоврядування?
• Відповіді обґрунтуйте юридично і фактично.
№ 4. Сформулюйте 3-4 найважливіші питання за темою “Суб’єкти державного регіонального права».
№ 5. Обласний осередок політичної партії висунув за своїм виборчим списком кандидата у депутати обласної ради. Однак, окружна виборча комісія відмовила у реєстрації
даного кандидата на підставі того, що він має громадянство іншої країни.
• Чи правильно зробила окружна виборча комісія?
• Якщо так (ні) то чому?
183

• Чи користуються іноземці, що проживають в Україні, правосуб’єктністю на виборах до органів місцевого самоврядування на регіональному рівні? Відповідь
обгрунтуйте.
• Яким є досвід європейських країн та рекомендації Ради Європи щодо залучення
осіб, які мають громадянство інших країн, до суспільно-політичного життя на регіональному рівні?
• Відповіді обґрунтувати юридично і теоретично.
№ 6. У грудні 2001 року провідними асоціаціями органів місцевого самоврядування
було утворено Український Конгрес місцевих та регіональних влад.
• Чи є ця нова організація суб’єктом державного регіонального права?
• Якщо так (ні), то чому?
• У чому полягають основні проблеми, пов’язані з діяльністю національних асоціацій органів місцевого самоврядування в Україні?
• Відповіді обґрунтувати юридично і практично.
№ 7. Які з наступних органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
міжнародних інституцій є суб’єктами державного регіонального права? Відповіді обґрунтувати юридично і теоретично.
• Президент України,
• Єврорегіон “Буг»,
• Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи,
• Секретаріат Житомирської обласної ради,
• Спілка лідерів місцевих та регіональних влад України.
№ 8. Відповідно до Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», обласні та районні ради представляють спільні інтереси територіальних громад міст, сіл та селищ, а також входять до системи місцевого самоврядування.
• Чи можна вважати обласні та районні ради суб’єктами державного регіонального права?
• Якщо так (ні) то чому?
• У чому полягають основні пропозиції щодо вдосконалення правового статусу
цих органів?
ТЕМА 5.
ПРАВОВИЙ І ФАКТИЧНИЙ СТАТУС УКРАЇНСЬКИХ РЕГІОНІВ.
І. План лекцій та семінарських занять.
Роль регіонів у структурі державної регіональної політики.
Поняття і види регіонів як певних територій держави.
Адміністративно-територіальний устрій.
Особливості статусу окремих регіонів України.
Реформа адміністративно-територіального устрою та проблеми удосконалення
територіальної компетенції регіонів.
6. Правові засади економічного і соціально-культурного розвитку регіонів.
7. Юридична і фактична відповідальність регіонів за наслідки здійснення державної
регіональної політики.
1.
2.
3.
4.
5.

ІІ. Питання для самопідготовки.
1. Поняття і види регіонів як певних територій держави.
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2. Відмінності у формуванні місцевих державних адміністрацій та обласних і районних рад.
3. Сучасний адміністративно-територіальний устрій України та шляхи його удосконалення.
4. Правові засади економічного і соціально-культурного розвитку регіонів в Україні.
ІІІ. Практичні завдання.
№ 1. На основі положень Конституції України та Закону України “Про столицю
України – місто-герой Київ” зробити порівняння статусу міст Києва та Севастополя.
• Що у них спільного та відмінного і чому?
• Якими факторами пояснюються особливості управління цими містами?
• Відповідь обґрунтуйте юридично та політично.
№ 2. Виділіть 3-4 найбільш важливі положення (для розвитку українських регіонів) у новій Концепції державної регіональної політики.
• Відповідь обґрунтуйте юридично і практично.
№ 3. На міжнародній конференції Ради Європи з питань регіоналізації в Україні
(5-6.12.2003 року) один із учасників виступив із твердженням, що сучасний статус Автономної Республіки Крим суперечить унітарному устрою Української держави.
• Чи поділяєте ви цю думку? Якщо так (ні), то чому?
• Чи погоджуєтесь ви із твердженням, що в унітарних державах не можливе існування автономних регіонів чи регіонів із законодавчими повноваженнями?
• На основі Конституції України та національного законодавства дайте визначення правового статусу АР Крим.
• Відповідь обґрунтуйте юридично і практично.
№ 4. Якими є правові засади стимулювання розвитку депресивних регіонів в Україні?

• Наведіть приклади депресивних регіонів. Дайте характеристику їх соціальноекономічного стану.
• Відповідь обґрунтуйте юридично та практично.

№ 5. Деякі українські вчені та практики з питань місцевого та регіонального самоврядування («Реформа для людини. Збірник матеріалів про шляхи реалізації
адміністративно-територіальної реформи в Україні». Упорядники ЯЦЮК В.А., МАТВІЇШИН О.Я. та ін., Київ, 2005, “Геопринт”, 238 с.; “Адміністративно-територіальний устрій
України. Проблемні питання та можливі шляхи їх вирішення». Під загальною редакцією ЯЦУБИ В.Г., Київ, Секретаріат КМУ, 2003, 321 с.; “Адміністративно-територіальний
устрій України. Історія та сучасність». Під загальної редакцією ЯЦУБИ В.Г., Київ, Секретаріат КМУ, 2001, 269 с.) вважають сучасну організацію адміністративно-територіального
устрою України однією з основних перешкод для успішної реалізації реформи децентралізації.
• На основі аналізу вказаної літератури сформулюйте власну позицію з цього питання.
• Дайте визначення основних завдань адміністративно-територіальної реформи в
Україні?
• Якими мають бути наслідки реалізації адміністративно-територіальної реформи
для розвитку місцевої і регіональної демократії в Україні?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і практично.
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№ 6. На сьогодні питання організації адміністративно-територіального устрою
України регулюються наступними правовими актами:
• Конституція України 1996 р.,
• Постанова Президії Верховної Ради УРСР 1981 р.,
• Конституція УРСР 1978 р.,
• Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” 1997 р.,
• Проект Закону України “Про порядок вирішення питань адміністративнотериторіального устрою України»,
• Концепція адміністративно-територіального устрою.
№ 7. Відповідно до положень Конституції України 1996 р., особливий статус мають:

•
•
•
•
•
•
•

Автономна Республіка Крим,
зони забруднення ЧАЕС,
міста з населенням більше 1 000 000 мешканців,
місто Київ,
місто Севастополь,
гірські райони Закарпатської області,
місто Ялта.

№ 8. У сучасних західних теоріях регіон досліджується як багатофункціональна і
багатоаспектна система. Дайте визначення чотирьох парадигм регіону, які одержали найбільше поширення:
• регіон-квазідержава,
• регіон-квазікорпорація,
• регіон-ринок,
• регіон-соціум.
ТЕМА 6.
МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ.
І. План лекцій та семінарських занять.
1. Моделі регіонального самоврядування в європейських країнах.
2. Регіони з “первинними” законодавчими повноваженнями, існування яких гарантовано Конституцією чи федеральним пактом.
3. Регіони з “первинними” законодавчими повноваженнями, існування яких не гарантовано Конституцією чи федеральним пактом.
4. Регіони з гарантованими Конституцією повноваженнями ухвалювати регіональні закони, відповідно до положень чинного законодавства.
5. Регіони з повноваженнями (не гарантованими Конституцією) ухвалювати регіональні закони.
6. Європейські країни, в яких регіональні ради обираються шляхом прямих відкритих виборів.
7. Європейські країни, в яких регіональні ради обираються місцевими владами, що
входять до складу відповідних регіонів.
ІІ. Питання для самопідготовки.
1. Характеристика основних положень звіту Керівного комітету з питань місцевої
та регіональної демократії Ради Європи щодо регіонального самоврядування в
європейських країнах.
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2. Характеристика основних моделей регіонального самоврядування в європейських країнах.
3. Статус та повноваження регіонів в унітарних державах.
4. Статус та повноваження регіонів в федеративних державах.
5. Характеристика основних рішень Європейських конференцій міністрів, відповідальних за місцеве та регіональне самоврядування.
ІІІ. Практичні завдання.
№ 1. Скільки основних моделей регіонального самоврядування в європейських
країнах було визначено Керівним комітетом з питань місцевої та регіональної демократії Ради Європи:
• 4,
• 6,
• 8,
• 27,
• 47.
№ 2. На основі звіту Керівного комітету з питань місцевої та регіональної демократії Ради Європи дайте визначення основних моделей регіонального самоврядування в європейських країнах.
• Що у них спільного та відмінного?
• Відповідь обґрунтуйте юридично та політично.
№ 3. До якої з визначених Радою Європи моделей регіонального самоврядування
можна віднести українську модель організації самоврядування на обласному та районному рівнях?
• Відповідь обґрунтуйте юридично та політично.
№ 4. Проаналізуйте організацію регіонального самоврядування у двох унітарних та
двох федеративних державах (на вибір студентів): статус, повноваження регіонів, взаємовідносини з центральним рівнем державної влади, порядок обрання представницьких та
виконавчих органів регіонального самоврядування і т.д.
• Що у них спільного та відмінного?
• Відповідь обґрунтуйте юридично та політично.
№ 5. Які повноваження (за класифікацією експертів Ради Європи) мають регіони Італії?
• Чи закріплює Конституція Італійської Республіки ці повноваження органів регіонального самоврядування?
• До якої категорії (за класифікацією експертів Ради Європи) відноситься італійська модель регіонального самоврядування?
• Відповідь обґрунтуйте юридично та теоретично.
№ 6. У чому особливість обрання органів регіонального самоврядування Фінляндії?

• До якої категорії (за класифікацією експертів Ради Європи) відноситься фінська
модель регіонального самоврядування?
• Відповідь обґрунтуйте юридично та теоретично.
№ 7. Деякі вчені стверджують, что організація регіонального самоврядування у
Франції до 1981 р. нагадує сучасну систему організації самоврядування в Україні на рів187

ні областей та районів.
• Чи поділяєте ви цю думку? Якщо так (ні), то чому?
• Чим є цікавий для України французький досвід реалізації реформи децентралізації (в частині розвитку регіональної демократії)?
№ 8. Якими були основні результати реформи децентралізації у Польщі у 1990-х
рр. (в частині розвитку регіональної демократії)?
• Чим корисні польські реформи для України?
• До якої моделі (за класифікацією експертів Ради Європи) належить сучасна модель регіонального самоврядування в Республіці Польща?
ТЕМА 7.
ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ ВЛАДИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ ТА РЕГІОНАЛЬНА ДЕМОКРАТІЯ.
І. План лекцій та семінарських занять.
1. Місцеві державні адміністрації та органи самоврядування на рівні областей та
районів.
2. Моделі регіональної демократії: конкурентна, керована демократія тощо.
3. Дорадчі опитування громадян, громадські слухання, місцеві ініціативи та інші
форми регіональної демократії.
4. Поняття, види і принципи організації та проведення виборів депутатів обласних
і районних рад.
5. Класифікація виборів. Чергові, позачергові та повторні вибори.
6. Пропорційна виборча система на виборах депутатів обласних і районних рад.
7. Юридична відповідальність за порушення законодавства про вибори.
ІІ. Питання для самопідготовки.
1. Відмінності у формуванні місцевих державних адміністрацій та обласних і районних рад.
2. Виборчі системи, які використовувалися в Україні протягом 1990-2006 років на
виборах депутатів обласних та районних рад.
3. Виборчі системи, які використовуються в європейських країнах на виборах депутатів регіональних рад.
4. Місцевий консультативний референдум та опитування громадської думки.
ІІІ. Практичні завдання.
№ 1. На основі аналізу відповідних законів України про вибори депутатів місцевих
рад проаналізуйте еволюцію виборчої системи на виборах депутатів обласних і районних
рад протягом 1990-2006 років.
• Дайте визначення та основні характеристики виборчих систем, які використовувалися на виборах депутатів обласних і районних рад протягом 1990-2006 років.
• У чому є позитивні та негативні сторони їх застосування в контексті розвитку політичної системи в Україні, зокрема на місцевому та регіональному рівні?
• Відповідь обґрунтуйте науково і практично.
№ 2. Існує думка деяких політиків в Україні, що застосування пропорційної виборчої системи на виборах депутатів обласних і районних рад суперечить юридичній природі цих органів та позбавляє територіальні громади міст, сел та селищ реального впливу
на їх діяльність.
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• Спростуйте або підтвердіть це твердження.
• Яка виборча система є оптимальною для застосування в Україні в сучасних умовах?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і політично.
№ 3. Представники однієї політичної фракції у Донецькій обласній раді виступили з ініціативою проведення референдуму про оголошення Донецької області “територією без НАТО”.
• Якщо цей референдум буде проведений, якими будуть його юридичні наслідки?
• Якими законодавчими актами мають керуватися депутати обласної ради при
прийнятті рішення щодо проведення місцевих референдумів?
• Відповідь обґрунтуйте юридично.
№ 4. Протягом 2005 року у різних регіонах України було проведено низку громадських слухань на тему “Проблеми реалізації адміністративно-територіальної реформи
в Україні», в яких взяв участь віце-премєр-міністр України з питань адміністративнотериторіальної реформи, інші високі посадовці, представники органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, громадських організацій.
• Яку юридичну силу мають рішення цих слухань?
• Наскільки корисним є проведення слухань задля розвитку місцевої та регіональної демократії?
• Відповідь обґрунтуйте науково і практично.
№ 5. На зустрічі з журналістами Генеральний прокурор Україні зазначив, що до судів було передано декілька сотень справ про порушення законодавства під час організації
та проведення виборів депутатів місцевих рад у березні 2006 р.
• На основі конкретних прикладів назвіть найбільш поширені порушення національного законодавства на виборах депутатів районних та обласних рад?
• Якою є, відповідно до норм національного законодавства, юридична відповідальність за ці правопорушення?
• Відповідь обґрунтуйте юридично.
№ 6. Назвіть усі відомі Вам форми регіональної демократії.
• Якими є рекомендації Ради Європи щодо розвитку регіональної демократії в
Україні?
№ 7. На базі аналізу рекомендованої літератури знайдіть та проаналізуйте 2 “кращі
практики”, які були реалізовані в українських громадах чи регіонах з метою більш активного залучення громадян до суспільно-політичного життя на регіональному рівні.
• До яких форм регіональної демократії належать ці “кращі практики»?
• Наскільки цей досвід, на Вашу думку, може бути розповсюдженим в інших регіонах України?
№ 8. Після обрання на посаду Чернігівського міського голови у березні 2006 року,
Микола Рудьковський зробив вибір на користь роботи у Верховній Раді України. Як наслідок, через місяць після виборів М. Рудьковський склав повноваження мера.
• Який орган повинен прийняти рішення про проведення нових виборів Чернігівського міського голови?
• У чому різниця між черговими, позачерговими та повторними виборами?
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ТЕМА 8.
ІНСТИТУЦІЙНА ПІДТРИМКА ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ТА МІСЦЕВИХ
ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ПИТАННЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ.
І. План лекцій та семінарських занять.
1. Центральні органи виконавчої влади, що займаються реалізацією державної регіональної політики в Україні.
2. Європейські моделі інституційної підтримки державної регіональної політики у
галузі регіонального розвитку.
3. Поняття, види та юридична природа інституту місцевих державних адміністрацій.
4. Порядок здійснення державного, муніципального і громадського контролю за діяльністю місцевих державних адміністрацій.
5. Правовий і фактичний статус голови місцевої державної адміністрації.
6. Повноваження голови місцевої державної адміністрації, їх види та межі.
7. Гарантії прав голів місцевих державних адміністрацій та юридична відповідальність за їх порушення.
ІІ. Питання для самопідготовки.
1. Визначення і види центральних органів виконавчої влади, що займаються реалізацією державної регіональної політики в Україні.
2. Моделі інституційної підтримки державної регіональної політики в європейських
країнах.
3. Інститут місцевих державних адміністрацій: статус, функції, порядок формування, контроль за їх діяльністю.
4. Еволюція інституту місцевих державних адміністрацій в контексті реалізації конституційної та муніципальної реформ в Україні.
ІІІ. Практичні завдання.
№ 1. Проаналізуйте англо-саксонську, скандинавську та французьку (континентальну) моделі інституційної підтримки державної політики у галузі регіонального розвитку.
• Що у них спільного та відмінного і чому?
• Відповідь обґрунтуйте науково і практично.
№ 2. Учасники міжнародної конференції “Законодавча та інституційна підтримка
місцевого та регіонального розвитку в Україні” (29-30 червня 2006 р.) ухвалили фінальну
резолюцію, в якій, зокрема, наголошується на необхідності створення центрального органу виконавчої влади – міністерства з питань регіональної політики.
• Наскільки створення міністерства регіонального розвитку покращить, на вашу
думку, ефективність реалізації державної політики у галузі регіонального розвитку?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і політично.
№ 3. Один з керівників Уряду України стверджував у 2005 році, що в процесі здійснення реформи децентралізації в Україні місцеві державні адміністрації стануть схожими на французькі префектури, у них залишаться лише наглядові функції.
• На основі конкретних документів (законопроекти, інші нормативно-правові документи, виступи Президента України, інших керівників держави) спростуйте
190

або підтвердить цю думку.
• Яким буде місце обласних і районних державних адміністрацій в системі державного управління України після закінчення політичної реформи.
• Відповідь обґрунтуйте юридично і політично.
№ 4. Представники однієї з політичних фракцій у Верховній Раді України вимагають від Президента України призначення свого представника на посаду голови обласної
державної адміністрації, аргументуючи свою вимогу тим, що їх політична сила здобула
більшість в обласній раді після чергових виборів 26 березня 2006 р.
• Чи повинен Президент України виконати вимогу цієї політичної сили?
• Яким є на сьогодні порядок призначення та звільнення голів місцевих державних
адміністрацій в Україні?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і політично.
№ 5. Доповідачі Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи стверджують, що в Україні не існує регіонального самоврядування у повному обсязі.
• Спростуйте або підтвердить цю думку.
• Якими є аргументи Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і практично.
№ 6. Які центральні органи виконавчої влади займаються сьогодні реалізацією державної регіональної політики:
• Міністерство економіки України,
• Міністерство фінансів України,
• Міністерство регіонального розвитку та будівництва України,
• Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України,
• Головне управління державної служби України,
• Секретаріат Президента України,
• Кабінет Міністрів України.
• Відповідь обґрунтуйте.
№ 7. Автори книги “Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в
Україні». – Київ. “Факт», 2002, 260 с. пропонують, щоб посади голів місцевих державних адміністрацій були визначені як політичні.
• У чому є переваги та недоліки цієї пропозиції (порівняно із сучасною ситуацією)?
• У чому полягає на сьогодні особливість правового статусу голів місцевих державних адміністрацій? Якими правовими актами він регулюється?
№ 8. Харківська обласна рада двічі протягом 2006 року ухвалила рішення, в якому
запропонувала Президентові України відправити у відставку голову Харківської обласної
державної адміністрації.
• Якими є правові наслідки цього рішення?
• Чи зобов’язаний Президент України виконати вимогу Харківської обласної
ради?
• Обґрунтуйте Вашу відповідь.
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ТЕМА 9.
ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ОБЛАСНИХ ТА РАЙОННИХ РАД.
І. План лекцій та семінарських занять.
1. Поняття, види та особливості юридичної природи інституту обласних і районних
рад.
2. Склад і статус депутатів обласних і районних рад.
3. Повноваження обласних і районних рад, їх класифікація.
4. Порядок делегування повноважень обласних і районних рад та контроль за його
здійсненням з боку цих рад.
5. Організаційні форми діяльності обласних і районних рад: сесії рад, постійні та
інші комісії.
6. Порядок здійснення державного, муніципального і громадського контролю за діяльністю обласних і районних рад, їх депутатів та підстави для притягнення їх до
юридичної відповідальності.
ІІ. Питання для самопідготовки.
1. Нормотворчий процес в обласних і районних радах та його стадії. Акти обласних
і районних рад.
2. Компетенційні спори обласних і районних рад та легальні способи їх вирішення:
законодавчий, судовий, адміністративний і муніципальний. Нелегальні способи
усунення цих спорів.
3. Гарантії прав обласних і районних рад, їх депутатів та юридична відповідальність
за їх порушення.
ІІІ. Практичні завдання.
№ 1. Перший заступник голови Київської обласної ради через свою незгоду з політикою керівництва Соціалістичної партії України вийшов із її лав. Незважаючи на те, що
він залишився членом фракції СПУ в облраді, колишні однопартійці вимагають позбавлення його мандату депутата та відставки з посади першого заступника голови Київської
обласної ради.
• Чи є ця вимога законною?
• Яке рішення з цих питань має прийняти обласна рада?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і практично.
№ 2. Депутати Рівненської обласної ради прийняли більшістю голосів рішення про
недовіру голові обласної державної адміністрації.
• Якими є юридичні наслідки цього рішення?
• Відповідь обґрунтуйте юридично.
№ 3. Депутати Луганської обласної ради прийняли рішення про збільшення загального складу депутатів ради до 120.
• Чи відповідає це рішення нормам законодавства України? Якщо так / ні, то дайте обґрунтування вашій відповіді.
• Якими законодавчими та іншими нормативно-правовими актами регламентується кількість депутатів обласних рад?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і практично.
№ 4. У своєму листі на адресу Президента Конгресу місцевих і регіональних влад
Ради Європи представники однієї з українських асоціацій органів місцевого самовряду192

вання звертають увагу, що в декількох областях України голови місцевих державних адміністрацій отримали представницький мандат в обласних або районних радах.
• Чи є це порушенням законодавства України? Якщо так / ні, то дайте пояснення
своїй відповіді.
• Чи є імперативним мандат депутатів обласних і районних рад?
• Відповідь обґрунтуйте юридично.
№ 5. У своєму виступі голова однієї з обласних рад підкреслив, що в Україні на сьогодні не існує потужних національних асоціацій, здатних ефективно лобіювати інтереси
обласних рад.
• Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Якщо так / ні, то дайте пояснення своїй відповіді.
• Які національні асоціації органів місцевого самоврядування вам відомі? Який
юридичний статус вони мають?
• Які основні функції мають виконувати асоціації органів місцевого та регіонального самоврядування?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і практично.
№ 6. У квітні 2006 року голова Житомирської обласної державної адміністрації
І.М. Синявська була обрана головою Житомирської обласної ради. Як наслідок, І.М. Синявська подала Президентові України заяву про звільнення з посади голови облдержадміністрації.
• Чи правильно вчинила І.М. Синявська? Яке рішення має прийняти Президент
України?
• Чи може на сьогодні керівник облдержадміністрації перебувати на посаді керівника органу місцевого самоврядування? Якщо так (ні), то чому?
• У Вашій відповіді посилайтеся на відповідні норми українського законодавства.
№ 7. У березні 2006 року голова Луганської обласної ради В.М. Тихонов був обраний за списком Партії регіонів (№ 8 виборчого списку) до Верховної Ради України. Одночасно список Партії регіонів, який очолював В.М. Тихонов, здобув переконливу перемогу на виборах до Луганської обласної ради.
• Чи дозволяє українське законодавство брати участь одній і тій же особі у парламенських виборах та виборах до органів місцевого самоврядування?
• Чи може депутат обласної ради мати інший представницький мандат, зокрема
бути депутатом Верховної Ради України.
• Відповідь обґрунтуйте юридично.
№ 8. У серпні 2006 року депутат Верховної Ради АР Крим Д.В. Табачник був призначений віце-прем’єр-міністром України з питань гуманітарної політики в Уряді В.Ф.
Януковича.
• Чи дозволяє українське законодавство Д.В. Табачнику поєднувати роботу в
Українському Уряді з мандатом депутата ВР АР Крим? Якщо так (ні), то чому?
• У Вашій відповіді посилайтеся на відповідні норми українського законодавства.
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ТЕМА 10.
ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЩОДО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА
ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА.
І. План лекцій та семінарських занять.
1. Європейська рамкова конвенція про транскордонне співробітництво між територіальними общинами або владами 1980 року та її додаткові протоколи.
2. Правові засади діяльності єврорегіонів в Україні.
3. Нова політика добросусідства ЄС та її наслідки для розвитку українських регіонів.
4. Угода про партнерство та співробітництво, спільний план дій між Україною та
ЄС (в частині розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва).
5. Проект Європейської Хартії регіонального самоврядування та рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи щодо розвитку регіонального самоврядування в
європейських країнах.
ІІ. Питання для самопідготовки.
1. Проект нового правового документу, спільного для країн РЄ та ЄС, щодо здійснення транскордонного співробітництва.
2. Участь українських регіонів у діяльності Палати Регіонів Конгресу місцевих та
регіональних влад Ради Європи.
3. Співробітництво з Асамблеєю європейських регіонів, Комітетом регіонів Європейського Союзу, іншими національними та міжнародними асоціаціями регіональних влад.
ІІІ. Практичні завдання.
№ 1. Проаналізуйте наслідки ратифікації Україною Мадридської конвенції 1980
року та її додаткових протоколів для розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва.
• Відповідь обґрунтуйте юридично і практично.
№ 2. На Варшавському самміті голів держав-членів Ради Європи Генеральний Секретар РЄ Тері ДЕВІС заявив про необхідність розробки нового юридичного документу з
питань транскордонного співробітництва.
• Чи погоджуєтесь ви з думкою Генерального Секретаря Ради Європи? Якщо так
(ні), то чому?
• У чому полягає особливість розробки нового правого інструменту з питань транскордонного співробітництва в Європі?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і політично.
№ 3. Якими нормативно-правовими документами регулюється діяльність єврорегіону “Буг»:
• Угода про співробітництво між Волинською областю та Брестською областю
(Республіка Білорусь),
• Мадридська Конвенція 1980 р.,
• Європейська Хартія місцевого самоврядування,
• Статут єврорегіону Буг,
• Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” 1997 р.,
• Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом,
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• Рішення Волинської обласної ради (Україна) про делегування своїх представників до керівних органів єврорегіону.
№ 4. На 14-й європейській конференції міністрів, відповідальних за питання місцевого та регіонального розвитку (лютий 2005 р., м. Будапешт) не було досягнуто згоди щодо правового статусу та порядку ухвалення Європейської Хартії регіонального самоврядування.
• У чому причина розбіжностей у позиціях представників різних європейських
країн?
• В якій юридичній формі Європейська Хартія регіонального самоврядування має
бути ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи?
• Свою відповідь обґрунтуйте юридично і політично.
№ 5. В роботі яких міжнародних організацій беруть участь представники українських регіонів:
• Асамблея Європейських регіонів,
• Палата регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад ради Європи,
• Комітет регіонів Європейського Союзу,
• Європейська Асамблея прикордонних регіонів,
• Європейська Асамблея приморських регіонів.
У чому полягає особливість діяльності цих інституцій? Відповідь обґрунтуйте юридично і практично.
№ 6. Скільки єврорегіонів існує на сьогодні на території України?
а) 7,
б) 8,
в) 9,
Назвіть ці єврорегіони.
№ 7. У чому полягає важливість двох додаткових протоколів до Мадридської конвенції 1980 р.?
• Які інноваційні елементи привносять ці протоколи у порівнянні до тексту Мадридської конвенції 1980 р.?
• Чим обумовлюється необхідність нового правового інструменту Ради Європи з
питань транскордонного співробітництва?
№ 8. У звіті експертів Ради Європи щодо транскордонного співробітництва, який
був підготовлений у 2005 році, зазначається, що діяльність більшості єврорегіонів, створених на території країн колишнього СРСР, має декларативний характер, їх діяльність не
спрямована у практичну площину.
• Чи погоджуєтесь Ви з цим твердженням. Якщо так (ні), то чому?
• Назвіть основні проблеми, які перешкоджають розвитку єврорегіонів.
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ТЕМА 11.
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ І ФІНАНСОВОЇ БАЗИ
РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ.
І. План лекцій та семінарських занять.
1. Поняття та юридична природа матеріальної і фінансової основи регіонів.
2. Поняття комунальної власності та основ економічної автономії регіонів.
3. Порядок набуття, об’єднання та відчуження об’єктів комунальної власності, що
є у підпорядкуванні обласних і районних рад.
4. Порядок розробки, розгляду та затвердження програм соціально-економічного
розвитку територій.
5. Фінанси регіонів у фінансово-економічній системі держави. Регіональні фінансові органи.
6. Бюджети регіонів і бюджетний устрій України. Основні функції бюджету регіону.
7. Регіональні податки і збори. Роль податків і зборів у забезпеченні фінансової автономії регіонів.
8. Фінансово-кредитні ресурси регіонів.
9. Юридична відповідальність за порушення матеріальної та фінансової автономії
регіонів.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ІІ. Питання для самопідготовки.
Об’єкти та форми реалізації комунальної власності в регіонах.
Органи регіонального управління комунальною власністю та їх правосуб’єктність.
Контроль за виконанням програм соціально-економічного розвитку.
Доходи і видатки бюджетів регіонів. Збалансування доходів і видатків бюджетів
регіонів.
Участь держави у формуванні бюджетів регіонів. Державні трансферти.
Особливості формування районних та обласних бюджетів.
Альтернативні джерела надходжень до місцевих бюджетів регіонів. Фінансове
вирівнювання місцевих бюджетів регіонів.
Структура фінансово-кредитних ресурсів регіонів. Регіональні фінансові інститути.
Фінансові ресурси комунальних підприємств та організацій регіонів. Участь обласних і районних рад у фінансово-кредитних відносинах.
ІІІ. Практичні завдання.

№ 1. На основі аналізу положень Бюджетного Кодексу України 2001 року сформулюйте особливості формування районних та обласних бюджетів.
• Відповідь обґрунтуйте юридично і практично.
№ 2. На міжнародній конференції “Місцеві фінанси в Україні” (1997) один із міжнародних експертів висловив думку, що задля забезпечення розвитку регіонального самоврядування в Україні обласні та районні ради мають отримати право встановлювати власні податки та збори.
• Чи поділяєте ви цю думку? Якщо так / ні , то чому?
• Якими нормативно-правовими актами регулюється на сьогодні в Україні питання місцевих податків та зборів? Наведіть їх перелік.
• Якими є повноваження органів місцевого самоврядування на регіональному рівні щодо місцевих податків та зборів?
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• Відповідь обґрунтуйте юридично і практично.
№ 3. У моніторинговому звіті щодо місцевої та регіональної демократії в Україні доповідачі Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи звертають увагу на те, що
українські громади та регіони мають дуже обмежені власні фінансові та матеріальні ресурси (порівняно із показниками інших європейських країнах) щодо виконання своїх повноважень та забезпечення сталого розвитку.
• Якими даними керувалися доповідачі Конгресу місцевих та регіональних влад
Ради Європи для отримання таких висновків?
• Яке положення Європейської Хартії місцевого самоврядування регулює питання
фінансової автономії місцевих громад та регіонів?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і політично.
№ 4. Сформулюйте 3-4 найважливіші питання для теми “Правове регулювання
матеріальної і фінансової бази розвитку регіонів».
№ 5. На прес-конференції в Києві лідер однієї з політичних партій зауважив, що
на сьогодні тільки 6 українських регіонів є донорами до державного бюджету, а решта дотаційними. На його думку, це є свідченням неефективності державної політики у галузі
економічного розвитку регіонів, зокрема це стосується питання розподілення державних
трансфертів та зміцнення матеріальної та фінансової бази регіонів.
• Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Якщо так /ні то чому?
• Якою є на сьогодні роль держави у формуванні місцевих бюджетів регіонів?
• У чому полягають основні завдання політики фінансового вирівнювання місцевих бюджетів регіонів?
• Відповідь обґрунтуйте практично і політично.
№ 6. На міжнародному семінарі, організованому проектом ЄС “Сприяння регіональному розвитку в Україні», міжнародні експерти проекту представили досвід країн ЄС
щодо діяльності Фондів регіонального розвитку.
• У чому полягає особливість цих інституцій /важливість їх діяльності для забезпечення фінансової автономії органів самоврядування, зокрема на регіональному рівні?
• Що потрібно, на Вашу думку, для створення подібних інституцій в Україні та забезпечення їх ефективної діяльності?
• Відповідь обґрунтуйте практично і політично.
№ 7. Експерти Української Асоціації місцевих та регіональних влад вважають, що
ухвалення Верховною Радою України Бюджетного Кодексу у 2001 року та Закону України “Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних
громад сіл, селищ, міст та їх об``’єднань” у 2004 р. сприяло більш прозорому та неупередженому формуванню бюджетів органів місцевого самоврядування, забезпеченню більшої
фінансової автономії органів місцевого самоврядування, зокрема на регіональному рівні.
• Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Якщо так/ні, то чому?
• Відповідь обґрунтуйте теоретично і політично.
№ 8. У 2003 році Верховна Рада України надала право Верховній Раді АР Крим
встановити в порядку експерименту 4 регіональні податки:
• У чому, на вашу думку, полягає новація цього рішення?
• Назвіть ці 4 податки. На основі аналізу рекомендованої літератури проаналізуйте рентабельність цих податків.
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• Чи потрібно, на вашу думку, розповсюджувати кримський досвід на інші регіони
України?
• Якщо так (ні), то чому?
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Г. ЗАКОНОДАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНА ЛІТЕРАТУРА
Закони України, інші нормативно-правові акти з питань місцевого
та регіонального розвитку:
1.
2.

Конституція України від 28.06.1996 р.
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 р. № 280/97ВР
3. Закон України “Про столицю України – місто-герой Київ” від 15.01.1999р. № 401
4. Закон України “Про місцеві державні адміністрації” від 9.04.1999р. № 586-ХI
5. Закон України “Про державну службу” від 16.12.1993р. № 3723
6. Закон України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7.06.2001р.
№ 2493-III
7. Закон України “Про всеукраїнський та місцеві референдуми” від 03.07.1991р.
№ 1286 – 12
8. Закон України “Про стимулювання розвитку регіонів” від 08.09.2005 р. № 2850-ІV
9. Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим,
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 06.04.2004р. № 1667-IV
10. Закон України “Про статус депутатів місцевих рад” від 11.07.2002р. № 93-IV
11. Закон України “Про органи самоорганізації населення” від 11.07.2001р. № 2625-III
12. Закон України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”
від 29.11.2001р. № 2866-ІІІ
13. Закон України “Про звернення громадян” від 02.10.1996р. № 393/96-ВР
14. Закон України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”
від 23.09.1997р. № 539/97 – ВР
15.Закон України “Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в м. Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області” від 5.04.2001 р. № 2352 ІІІ.
16. Закон України “Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами
територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань” від 01.07.2004р. № 1953-IV
17. Закон України “Про транскордонне співробітництво” від 24.06.2004 р. “ 1861-IV
18. Постанова Верховної Ради України “Про рекомендації парламентських слухань
про законодавчі аспекти регіональної політики та місцевого самоврядування” від
05.06.2003р. № 939-ІV
19. Закон України “Про Генеральну схему планування територій України”
від 07.02.2002 р. № 3059-ІІІ
20. Постанова Верховної Ради України “Про Рекомендації парламентських слухань
“Децентралізація влади в Україні. Розширення прав місцевого самоврядування”
від 15.12.2005р. № 3227
21. Указ Президента України “Про Національну раду з питань державного будівництва,
місцевого самоврядування і регіонального розвитку” від 26.04.2005р. № 706/2005
22. Указ Президента України “Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку
місцевого самоврядування” від 28.10.2002 р. № 952/2002
23. Указ Президента України “Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні” від 27.08.2002 р. № 0749 – 01
24. Указ Президента України “Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної
реформи в Україні” від 22.07.1998р. № 810
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25. Указ Президента України “Про Концепцію державної регіональної політики” від
25.05.2001 р. № 341/2001
26. Указ Президента України “Про заходи щодо забезпечення конституційних прав громадян на звернення” від 19.03.1997 р. № 241/97
27. Указ Президента України “Про першочергові заходи з проведення в Україні адміністративної реформи” від 20.11.1998 р. № 1284/98
28. Указ Президента України “Про День місцевого самоврядування” від 25.11.2000 р.
№ 1250/2000
29. Указ Президента України “Питання Фонду сприяння місцевому самоврядуванню України” від 19.12.1995 р. № 1167/95
30. Указ Президента України “Про Положення про Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України та склад його правління” вiд 05.05.1996 № 306/96
31. Указ Президента України “Про утворення місцевої міліції” від 22.01.2001р. № 29/2001
32. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування” від
18.01.2003р. №64
33. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Інструкції з діловодства
за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування,
об’єднаннях громадян” від 14.04.1997 р. № 348
34. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про реєстрацію асоціацій та інших добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування” від
16.02.1998 р. № 175
35. Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Положення про державну
реєстрацію Положеннч про державну реєстрацію статутів територіальних громад” від
27.07.1998 р. № 1150
36. Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2002 р. № 1521 “Про реалізацію Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку”.
37. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2006 р. № 1001 “Про затвердження
Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року”
38. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції Програми законодавчого забезпечення розвитку місцевого самоврядування” від 25.07.2002р.
№ 416-р
39. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо виконання Програми
державної підтримки розвитку місцевого самоврядування в Україні” від 13.03.2002р.
№123-р
40. Розпорядження Кабінету Міністрів України “Про заходи щодо реалізації Концепції
державної регіональної політики” від 13.09.2001р. № 437-р
41.Рішення Конституційного Суду України від 18.06.2002р. №12-рп/2002 у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 140 Конституції України (справа про об’єднання територіальних громад)
42. Рішення Конституційного Суду України від 26.03.2002р. №6-рп/2002 у справі за конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 28 Закону України “Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів” (справа про охорону трудових прав депутатів місцевих
рад)
43. Рішення Конституційного Суду України від 09.02.2000р. №1-рп/2000 у справі за кон-
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ституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції
України (конституційності) положень частини п’ятої статті 6, частини першої статті 11,
частини четвертої статті 16, пунктів 3, 5, 6, 9, 10, 16 частини першої статті 26, частин
третьої і четвертої статті 41, частини шостої статті 42, статей 51, 52, 53, 54, частини
четвертої статті 61, частини першої статті 62, частин першої, шостої, сьомої статті 63,
частин четвертої, п’ятої, шостої статті 78, частин третьої, п’ятої, сьомої статті 79, абзацу третього пункту 2 розділу V “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України
“Про місцеве самоврядування в Україні” (справа про місцеве самоврядування)
44. Рішення Конституційного Суду України від 13.05.1998р. №6-рп/98 у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 3 та 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів” (справа щодо статусу депутатів рад)
45. Рішення Конституційного Суду України від 27.03.1998р. №5-рп/98 у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції
України (конституційності) Постанови Верховної Ради України “Про Закон України
“Про порядок проведення виборів депутатів міської, районних у місті Києві рад та міського голови у місті Києві” (справа про вибори у містах Києві та Севастополі)
46.Постанова Пленуму Верховного Суду України від 03.12.1997р. №13 “Про практику
розгляду судами справ за скаргами на рішення, дії чи бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних, посадових і службових осіб у
сфері управлінської діяльності, які порушують права та свободи громадян”

Нормативно-правові акти і документи
Ради Європи та Європейського Союзу з питань місцевого та регіонального
самоврядування:
1. Actes de la conférence du Conseil de l’Europe organisée à l’occasion du 10ème anniversaire
de la Charte européenne de l’autonomie locale “ L’autonomie locale en Europe : la Charte
européenne de l’autonomie locale comme mécanisme démocratique de promotion de la
subsidiarité », Copenhague, le 17-18 avril 1996, 170 p.
2. Actes du colloque “ La décentralisation française vue d’Europe: la France et la Charte
européenne de l’autonomie locale ” organisé par le Sénat de la France et le Conseil de
l’Europe, Paris, le 26 juin 2001, 110 p.
3. Charte Européenne de l’autonomie locale du 15 octobre 1985, Strasbourg, Conseil de
l’Europe, 12 p.
4. Code de bonne conduite en matière électorale: lignes directrices et rapport explicatif
(adopté par la Commission européenne pour la démocratie par le droit lors de sa 52ème
session, le 18-19 octobre 2002), Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2003, 14 p.
5. Communiqué de presse du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de
l’Europe, Strasbourg, le 10 décembre 2004.
6. Communiqué de presse du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de
l’Europe, Strasbourg, le 22 mars 2005.
7. Contribution du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe à la 14ème
Conférences des ministres européens responsables des collectivités locales et régionales
(Budapest, 24-25 février 2005), Strasbourg, Conseil de l’Europe, 2005, 20 p.
8. Coopération avec l’Ukraine en 2005. Document élaboré par la Direction de la planification
stratégique du Conseil de l’Europe, Strasbourg, 2005, 13 p.
9. Déclaration de la 14ème Conférence des Ministres européens responsables des collectivités
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locales et régionales, Budapest, le 24-25 février 2005, 12 p.
10. Documents de la Conférence consacrée à la célébration du 10ème anniversaire de la Charte
européenne de l’autonomie locale (Copenhague, le 17-18 avril 1996), Conseil de l’Europe, 1996, 80 p.
11. Expertise du projet de loi “ Sur l’autonomie locale en Ukraine ” du 3 avril 2001. Conseil de
l’Europe, 2001, 7 p.
12. Programmes conjoints de coopération entre la Commission européenne et le Conseil de
l’Europe avec l’Ukraine. Résumé final et conclusions de la réunion du comité directeur,
Kyiv, le 18 mars 2005, 17 p.
13. Rapport du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe “Sur les
élections locales et régionales en Ukraine du 31 mars 2002», Strasbourg, Conseil de
l’Europe, 2002, 12 p.
14. Rapport du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe “Sur
l’observation des élections municipales à la ville d’Odessa le 23 août 1998», Strasbourg,
Conseil de l’Europe, 1998, 9 p.
15. Rapport du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe “Sur les
élections locales et régionales en Ukraine du 29 mars 1998», Strasbourg, Conseil de
l’Europe, 1998, 15 p.
16. Rapport du Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe “ Sur
l’autonomie locale et régionale en Fédération de Russie », Strasbourg, Conseil de
l’Europe, 2004, 34 p.
17. Rapport “ Sur les finances locales en Ukraine ” (préparé dans le cadre du programme
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Д. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
1. Історичні етапи становлення регіонального самоврядування в Україні.
2. Поняття регіонального права як галузі права.
3. Предмет регіонального права та його співвідношення з предметами конституційного та адміністративного права.
4. Принципи регіонального права в об`єктивному та суб`єктивному сенсі.
5. Норми регіонального права та їх класифікація.
6. Система регіонального права.
7. Предмет, джерела і методологія науки регіонального права.
8. Поняття і види джерел регіонального права.
9. Нормативно-правові акти як джерела регіонального права.
10. Договори як джерела регіонального права.
11. Нормативно-правові документи Ради Європи та Європейського Союзу як джерела регіонального права.
12. Прецеденти як джерела регіонального права.
13. Звичаї як джерела регіонального права.
14. Доктрина як джерело державного регіонального права.
15. Поняття і види суб’єктів регіонального права.
16. Громадяни, іноземці та особи без громадянства, їх правосуб’єктність.
17. Об’єднання громадян та їх правосуб’єктність в регіональному праві.
18. Територіальні громади та їх правосуб’єктність в регіональному праві.
19. Органи місцевого самоврядування на регіональному рівні та їх правосуб’єктність.
20. Посадові особи органів місцевого самоврядування та їх правосуб’єктність.
21. Підприємства, установи та організації різних форм власності, їх правосуб’єктність.
22. Органи і посадові особи органів державної виконавчої влади, їх правосуб’єктність.
23. Поняття і види регіонів як певних територій держави.
24. Адміністративно-територіальний устрій регіонів.
25. Особливості статусу українських регіонів.
26. Територіальна компетенція регіонів, її межі та механізми реалізації.
27. Реформа адміністративно-територіального устрою та проблеми удосконалення
територіальної компетенції регіонів.
28. Правові засади економічного і соціально-культурного розвитку регіонів.
29. Юридична і фактична відповідальність регіонів за наслідки здійснення державної
регіональної політики.
30. Моделі регіонального самоврядування в європейських країнах:
31. Відмінності в формуванні органів місцевого самоврядування на регіональному
рівні та місцевих державних адміністрацій.
32. Моделі регіональної демократії.
33. Поняття, види і принципи організації та проведення виборів депутатів обласних
і районних рад.
34. Виборчі системи, які використовуються в Україні та європейських країнах на виборах депутатів регіональних рад.
35. Дорадчі опитування громадян: місцевий консультативний референдум та опитування громадської думки.
36. Юридична відповідальність за порушення законодавства про форми регіональної демократії.
37. Центральні органи виконавчої влади, що займаються реалізацією державної ре213

гіональної політики в Україні.
38. Європейські моделі інституційної підтримки державної регіональної політики у
галузі регіонального розвитку.
39. Поняття, види та юридична природа інституту місцевих державних адміністрацій.
40. Структура, склад і порядок формування, повноваження місцевих державних адміністрацій, їх види і межі. Власні і делеговані повноваження цих органів.
41. Порядок здійснення державного, муніципального і громадського контролю за
діяльністю місцевих державних адміністрацій, їх посадових осіб та підстави для
притягнення їх до юридичної відповідальності.
42. Правовий і фактичний статус голови місцевої державної адміністрації, його місце у системі органів регіональної влади.
43. Повноваження голів місцевої державної адміністрації, їх види та межі.
44. Гарантії прав голів місцевих державних адміністрацій та юридична відповідальність за їх порушення.
45. Місце та роль обласних та районних державних адміністрацій у системі державного управління України після проведення конституційної та муніципальної реформ.
46. Поняття, види та особливості юридичної природи інституту обласних і районних
рад.
47. Поняття, види та юридична природа добровільних об’єднань регіональних органів місцевого самоврядування.
48. Загальнонаціональні та регіональні асоціації органів місцевого самоврядування.
49. Склад і статус депутатів обласних і районних рад.
50. Повноваження обласних і районних рад, їх види і межі.
51. Порядок делегування повноважень обласних і районних рад та контроль за його
здійсненням з боку цих рад.
52. Компетенційні спори обласних і районних рад та способи їх вирішення.
53. Організаційні форми діяльності обласних і районних рад.
54. Нормотворчий процес в обласних і районних радах та його стадії. Акти обласних
і районних рад.
55. Гарантії прав обласних і районних рад, їх депутатів та юридична відповідальність
за їх порушення.
56. Європейська конвенція щодо транскордонного співробітництва між місцевою
владою та громадами та її додаткові протоколи.
57. Правові засади діяльності єврорегіонів в Україні.
58. Нова політика добросусідства ЄС та її наслідки для розвитку регіонального співробітництва.
59. Угода про партнерство та співробітництво, спільний план дій між Україною та
ЄС (в частині розвитку міжрегіонального та транскордонного співробітництва).
60. Проект Європейської Хартії регіонального самоврядування.
61. Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи щодо розвитку регіонального самоврядування в європейських країнах.
62. Діяльність Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи та його палат
щодо розвитку регіональної демократії.
63. Участь українських регіонів у діяльності міжнародних асоціацій регіональних
влад.
64. Поняття та юридична природа матеріальної і фінансової основи регіонів.
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65. Порядок розробки, розгляду, затвердження та контроль за виконанням програм
соціально-економічного розвитку територій.
66. Принципи формування і реалізації регіональних бюджетів.
67. Місцеві бюджети регіонів і бюджетний устрій. Основні функції бюджету регіону.
68. Особливості формування районних та обласних бюджетів.
69. Регіональні податки і збори, їх роль у забезпеченні фінансової автономії регіонів.
70. Фінансово-кредитні ресурси регіонів, їх структура.
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Е. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
У цьому розділі представлені методики, що застосовуються для активізації
навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни “Правові засади
державної регіональної політики (державне регіональне право)»:
• Проблемні лекції, які є направленими на розвиток логічного мислення студентів
характеризуються тим, що коло питань теми обмежується двома-трьома ключовими моментами, увага студентів концентрується на матеріалі, що знайшов відображення в підручниках, використовується досвід закордонних навчальних закладів із роздачею студентам під час лекції друкованого матеріалу та виділенням головних висновків з питань, що
розглядаються. Система питань у ході лекції відіграє активізуючу роль, примушує студентів сконцентруватися й активно мислити в пошуках правильної відповіді;
• Мозкові атаки – це метод розв’язання невідкладних завдань за дуже обмежений
час. Його завдання полягає в тому, щоб висловити найбільшу кількість ідей за невеликий
проміжок часу, обговорити та здійснити їх селекцію.
• Кейс-метод (метод аналізу конкретних ситуацій) дає змогу наблизити процес навчання до реальної практичної діяльності і передбачає розгляд виробничих, управлінських
та інших ситуацій, складних конфліктних та проблемних ситуацій, інцидентів у процесі
вивчення навчального матеріалу.
• Презентації – виступи перед аудиторією, які використовуються для представлення певних досягнень, результатів роботи групи, звіту при виконанні індивідуальних завдань, інструктажу, демонстрації нових здобутків та пропозицій.
• Рольові ігри є однією з форм активізації навчальної діяльності студентів, до якої
вони залучаються у процес інсценізації певної виробничої ситуації у ролі безпосередніх
учасників подій.
• Семінари-дискусії передбачають обмін думками і поглядами учасників з приводу даної теми, а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди, виробляють вміння формулювати думки і висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших людей та критично підходити до власних поглядів.
• Дидактичні ігри є методом імітації (наслідування, відображення) прийняття
управлінських рішень у різноманітних ситуаціях шляхом гри (програвання, розігрування)
за правилами, що вже вироблені або виробляються самими учасниками. Цей метод реалізується через самостійне вирішення студентами поставленої проблеми за умов недостатності необхідних знань, коли він змушений самостійно опановувати новий зміст або
шукати нові зв’язки в уже засвоєному матеріалі.
• Візуальне супроводження сприяє активізації творчого сприйняття змісту навчальної дисципліни.
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Є. УМОВИ ВИЗНАЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО РЕЙТИНГУ

6
1

2
6

5
1

2
6

Разом

Максимум
балів за 1
заняття

Вид занять

Кількість
практичних
занять

Робота в семестрі – 80 балів. Залік – 20 балів.
Всього – 100 балів.

1. Робота в семестрі
Практичні заняття
Контрольна робота
Самостійна робота (виконання практичних завдань)
Всього за модуль № 1
Модуль № 2 (теми Практичні заняття
7-11)
Контрольна робота
Самостійна робота (виконання практичних завдань)
Всього за модуль № 2
Всього за 2 модулі
2. Залік
Всього за виконання програми навчального курсу
Модуль № 1
(теми 1-6)

12
6
22
40
10
6
24
40
80
20
100

Оцінка за практичне заняття складається із суми оцінок за письмову роботу, яка передбачає виконання п’яти завдань по темі заняття, та усну відповідь.
Самостійна робота передбачає письмове виконання практичних завдань з усіх тем
курсу.
Мінімальна сума балів для допуску до заліку – 50 балів.
Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну здійснюється в такому порядку:
Оцінка “незадовільно” – 1 – 59 балів;
Оцінка “задовільно” – 60 – 74 балів;
Оцінка “добре” – 75 – 89 балів;
Оцінка “відмінно” – 90 – 100 балів.
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Ж. ЗАВДАННЯ ДО ВСІХ ТЕМ
№ 1. 7 грудня 1990 року Верховна Рада УРСР ухвалила Закон “Про місцеві ради
народних депутатів та місцеве самоврядування».
• У чому полягала особливість цього законодавчого акту?
• На базі відповідних положень закону дайте визначення поняття “регіональне самоврядування».
• Відповідь обґрунтуйте науково.
№ 2. Існує думка деяких науковців про те, що автори нової Конституції України1996 р. та Закону України “Про місцеве самоврядування” 1997 р. зробили свідомий
вибір щодо послаблення самоврядування на рівні областей та районів.
• Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Якщо так / ні, то чому?
• Чим пояснюється це рішення народних депутатів України?
• Відповідь обґрунтуйте науково і політично.
№ 3. Автори книги “Європейська Хартія місцевого самоврядування та розвиток
місцевої і регіональної демократії в Україні” (за ред. М.О. ПУХТИНСЬКОГО, В.В. ТОЛКОВАНОВА. – Київ, “Крамар”, 2003, 396 с.) стверджують, що стратегічний курс інтеграції України до європейських інституцій є одним із вирішальних чинників у розвитку регіонального самоврядування в Україні.
• Якими є аргументи на користь цієї думки?
• Відповідь обґрунтуйте науково і політично.
№ 4. У одному із звернень Української Асоціації місцевих та регіональних влад відзначається, що одним з завдань політичної та конституційної реформ в Україні є відновлення регіонального самоврядування у повному обсязі.
• Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Якщо так / ні, то чому?
• Якими є останні законодавчі ініціативи щодо розвитку регіонального самоврядування?
• Якими будуть наслідки ухвалення цих законопроектів щодо правових засад здійснення державної регіональної політики та організації регіонального самоврядування в Україні?
• Відповідь обгрунтуйте науково і політично.
№ 5. Постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2006 р. № 1001
було затверджено Державну стратегію регіонального розвитку на період до 2015 року.
• У чому особливість цього документу?
• Дайте визначення основних завдань та етапів реалізації Державної стратегії регіонального розвитку?
№ 6. Які ви знаєте наукові школи (течії), які займаються дослідженням питань здійснення державної регіональної політики в Україні?
• Назвіть найбільш відомих представників цих наукових шкіл.
• Які аспекти регіонального розвитку вони досліджують?
• Відповідь обгрунтуйте науково.
№ 7. До яких наукових течій (шкіл) належать українські науковці:
• З.С. Варналій,
• В.В. Гнілорибов,
• І.А. Грицяк,
• М.І. Долішний,
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• О.М. Нижник,
• В.І. Нудельман,
• С.А. Романюк.
Які аспекти регіональної політики досліджують ці наукові школи (течії)?
Назвіть найбільш відомі праці цих вчених з питань регіонального розвитку.
№ 8. Державне регіональне право є:
• галуззю українського права,
• галуззю українського законодавства,
• інститутом адміністративного права.
Відповідь обґрунтуйте науково.
№ 9. Принципами державного регіонального права є:
• народовладдя,
• законність,
• гласність,
• верховенство права,
• пріоритетність прав людини та громадянина,
• колегіальність,
• забезпечення цілісності території України,
• поєднання принципів централізації та децентралізації влади,
• гармонізація загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів,
• поінформованість громадян про правові акти регіональних влад,
• співмірність мети і засобів правового регулювання регіональних відносин.
Які з них є суб’єктивними, а які об’єктивними?
№ 10. Проаналізуйте положення Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», Європейської Хартії місцевого самоврядування стосовно
організації в Україні самоврядування на регіональному рівні:
1. Що у них спільного та відмінного?
2. Відповідь обґрунтувати юридично і науково.
№ 11. Проаналізуйте норми Конституції України 1996 р., в частині щодо організації самоврядування на рівні областей та районів (статті 118-119 та 140-146).
• У чому особливості організації місцевого самоврядування на регіональному рівні?
• Відповідь обґрунтувати юридично і теоретично.
№ 12. Чи відносяться нижченаведені акти (норми) до джерел державного регіонального права? Якщо так, то до якого виду джерел державного регіонального права їх
слід віднести:
• Проект Європейської Хартії регіонального самоврядування.
• Указ Президента України “Про Концепцію державної регіональної політики”
від 25 травня 2001 року № 341/ 2001.
• Європейська Хартія регіональних мов та мов національних меншин.
• Конституція Автономної Республіки Крим
• Закон України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки
Крим, депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів»
• Рішення Донецької обласної ради про надання російській мові статусу регіональної на території Донецької області
• Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2001 р. № 437-р
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“Про заходи щодо реалізації державної регіональної політики»
• Норма регламенту Житомирської обласної ради про те, що першу сесію новообраної обласної ради відкриває найстарший за віком депутат обласної ради
• Рішення Печерського районного суду м. Києва про незаконне звільнення з посади голови Київської обласної державної адміністрації
№ 13. Луганська обласна рада ухвалила рішення про надання російській мові статусу державної (регіональної) на території області. Голова Луганської обласної державної адміністрації звернувся до суду та прокуратури з вимогою про визнання такого рішення незаконним та скасування його.
• Яке рішення має прийняти суд та чому?
• Відповіді обґрунтуйте юридично і теоретично.
№ 14. При підготовці Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” його
розробники використовували Концепцію реформування публічної адміністрації в Україні.
• Чи є використання положень Концепції реформування публічної адміністрації
в Україні при підготовці нового Закону України “Про місцеве самоврядування в
Україні” підставою для визнання її джерелом державного регіонального права?
Якщо так (ні), то чому?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і теоретично.
№ 15. За результатами моніторингового звіту Конгрес місцевих та регіональних
влад Ради Європи у листопаді 2001 року ухвалив Рекомендацію 102 (2001) та Резолюцію 123 (2001) щодо місцевої та регіональної демократії в Україні. У лютому 2002 року
було прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України про виконання Рекомендації
102 (2001) Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи щодо місцевої та регіональної демократії в Україні.
• Чи є цей документ джерелом державного регіонального права? Якщо так (ні), то
чому?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і теоретично.
№ 16. Досліджуючи особливості пострадянської та новодемократичної системи
джерел державного регіонального права, деякі вчені вказують на перехідний характер системи джерел регіонального права.
• Чи погоджуєтесь Ви з цією думкою?
• Якщо так, то які аргументи є на її користь?
• Відповідь обґрунтуйте науково.
№ 17. У лютому 2005 р. було підписано робочий план дій між Україною та Європейським Союзом, одним із пріоритетних завдань якого є розвиток транскордонного та
міжрегіонального співробітництва.
• Чи є цей документ джерелом державного регіонального права?
• Якщо так (ні), то чому?
• Дайте характеристику основних положень цього документу, які стосуються реалізації державної регіональної політики.
№ 18. Порівняйте закони про місцеве самоврядування 1990, 1992 і 1997 років з
точки зору закріплення в них статусу суб’єктів державного регіонального права.
• Що у них спільного і чому?
• Як змінювалась правоздатність органів і посадових осіб органів місцевого самоврядування?
• Обґрунтуйте свою відповідь.
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№ 19. Обласний осередок політичної партії висунув за своїм виборчим списком
кандидата у депутати обласної ради. Однак, окружна виборча комісія відмовила у реєстрації даного кандидата на підставі того, що він має громадянство іншої країни.
• Чи правильно зробила окружна виборча комісія?
• Якщо так (ні), то чому?
• Чи користуються іноземці, що проживають в Україні, правосуб’єктністю на виборах до органів місцевого самоврядування на регіональному рівні?
• Якщо так (ні), то чому?
• Яким є досвід європейських країн та те, про що зазначається в Рекомендації
Ради Європи стосовно залучення осіб, які мають громадянство інших країн, до
суспільно-політичного життя на регіональному рівні?
• Відповіді обґрунтувати юридично і теоретично.
№ 20. У грудні 2001 р. провідними асоціаціями органів місцевого самоврядування
було утворено Український Конгрес місцевих та регіональних влад.
• Чи є ця нова організація суб’єктом державного регіонального права?
• Якщо так (ні), то чому?
• У чому полягають основні проблеми, пов’язані з діяльністю національних асоціацій органів місцевого самоврядування в Україні?
• Відповіді обґрунтувати юридично і практично.
№ 21. Які з наступних органів державної влади, органів місцевого самоврядування,
міжнародних інституцій є суб’єктами державного регіонального права? Відповіді обґрунтувати юридично і теоретично.
• Президент України,
• Єврорегіон “Буг»,
• Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи,
• Секретаріат Житомирської обласної ради,
• Спілка лідерів місцевих та регіональних влад України.
№ 22. Відповідно до Конституції України та Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні», обласні та районні ради представляють спільні інтереси територіальних громад міст, сіл та селищ та входять до системи місцевого самоврядування.
• Чи можна вважати обласні та районні ради суб’єктами державного регіонального права?
• Якщо так (ні), то чому?
• У чому полягають основні пропозиції щодо вдосконалення правового статусу цих
органів?
№ 23. На основі положень Конституції України та Закону України “Про столицю
України – місто-герой Київ” зробити порівняння статусу міст Києва та Севастополя.
• Що у них спільного та відмінного і чому?
• Якими факторами пояснюються особливості управління цими містами?
• Відповідь обґрунтуйте юридично та політично.
№ 24. На міжнародній конференції Ради Європи з питань регіоналізації в Україні
(5-6.12.2003 р.) один із учасників виступив із твердженням, що сучасний статус Автономної Республіки Крим суперечить унітарному устрою Української держави.
• Чи поділяєте ви цю думку? Якщо так (ні), то чому?
• Чи погоджуєтесь ви із твердженням про те, що в унітарних державах не можливе
існування автономних регіонів чи регіонів із законодавчими повноваженнями?
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• На основі Конституції України та національного законодавства дайте визначення правового статусу АР Крим.
• Відповідь обґрунтуйте юридично і практично.
№ 25. Деякі українські вчені та практики з питань місцевого самоврядування («Реформа для людини. Збірник матеріалів про шляхи реалізації адміністративнотериторіальної реформи в Україні». Упорядники ЯЦЮК В.А., МАТВІЇШИН О.Я. та ін.,
Київ, 2005, “Геопринт», 238 с.; “Адміністративно-територіальний устрій України. Проблемні питання та можливі шляхи їх вирішення». Під загальної редакцією ЯЦУБИ В.Г.,
Київ, Секретаріат КМУ, 2003, 321 с.; “Адміністративно-територіальний устрій України. Історія та сучасність». Під загальної редакцією ЯЦУБИ В.Г., Київ, Секретаріат КМУ,
2001, 269 с.) вважають сучасну організацію адміністративно-територіального устрою
України однією з основних перешкод для успішної реалізації реформи децентралізації.
• На основі аналізу вказаної літератури сформулюйте власну позицію з цього питання.
• Дайте визначення основних завдань адміністративно-територіальної реформи в
Україні?
• Якими мають бути наслідки реалізації адміністративно-територіальної реформи
для розвитку регіональної демократії в Україні?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і практично.
№ 26. На сьогодні питання організації адміністративно-територіального устрою
України регулюються наступними правовими актами:
•
Конституція України 1997 р.,
• Постанова Президії Верховної Ради УРСР 1981 р.,
• Конституція УРСР 1978 р.,
• Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” 1997 р.,
• Проект Закону України “Про порядок вирішення питань адміністративнотериторіального устрою України»,
• Концепція реформування системи публічної адміністрації.
№ 27. Відповідно до положень Конституції України 1996 р., особливий статус мають:

•
•
•
•
•
•

Автономна Республіка Крим,
зони забруднення ЧАЕС,
міста з населенням більше 1 000 000 мешканців,
місто Київ,
місто Севастополь,
гірські райони Закарпатської області.

№ 28. У сучасних західних теоріях регіон досліджується як багатофункціональна і
багатоаспектна система. Дайте визначення чотирьох парадигм регіону, які одержали найбільше поширення:
• регіон-квазідержава,
• регіон-квазікорпорація,
• регіон-ринок,
• регіон-соціум.
№ 29. Скільки основних моделей регіонального самоврядування в європейських
країнах було визначено Керівним комітетом з питань місцевої та регіональної демократії Ради Європи:
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•
•
•
•
•
•

4,
6,
8,
12,
25,
46.

№ 30. Проаналізуйте організацію регіонального самоврядування у двох унітарних
та двох федеративних державах (на вибір студентів): статус, повноваження регіонів, взаємовідносини з центральним рівнем державної влади, порядок обрання представницьких
та виконавчих органів регіонального самоврядування і т.д.
• Що у них спільного та відмінного?
• Відповідь обґрунтуйте юридично та політично.
№ 31. Які повноваження (за класифікацією експертів Ради Європи) мають регіони Італії?
• Чи закріплює Конституція Італійської Республіки ці повноваження органів регіонального самоврядування?
• До якої категорії (за класифікацією експертів Ради Європи) відноситься італійська модель регіонального самоврядування?
• Відповідь обґрунтуйте юридично та теоретично.
№ 32. У чому особливість обрання органів регіонального самоврядування Фінляндії?

• До якої категорії (за класифікацією експертів Ради Європи) відноситься фінська
модель регіонального самоврядування?
• Відповідь обґрунтуйте юридично та теоретично.

№ 33. Деякі вчені стверджують, что організація регіонального самоврядування у
Франції до 1981 р. нагадує сучасну систему організації самоврядування в Україні на рівні областей та районів.
• Чи поділяєте ви цю думку? Якщо так (ні), то чому?
• Чим є цікавим для України французький досвід реалізації реформи децентралізації (в частині розвитку регіональної демократії)?
№ 34. Якими були основні результати реформи децентралізації у Польщі у 1990-х
рр. (в частині розвитку регіональної демократії)?
• Чим корисні польські реформи для України?
• До якої моделі (за класифікацією експертів Ради Європи) належить сучасна модель регіонального самоврядування в Республіці Польща?
№ 35. На основі аналізу відповідних законів України про вибори депутатів місцевих
рад проаналізуйте еволюцію виборчої системи на виборах депутатів обласних і районних
рад протягом 1990-2006 років.
• Дайте визначення та основні характеристики виборчих систем, які використовувалися на виборах депутатів обласних і районних рад протягом 1990-2006 років.
• У чому є позитивні та негативні сторони їх застосування в контексті розвитку політичної системи в Україні, зокрема на місцевому та регіональному рівні?
• Відповідь обґрунтуйте науково і практично.
№ 36. Існує думка деяких політиків в Україні, що застосування пропорційної виборчої системи на виборах депутатів обласних і районних рад суперечить юридичній при223

роді цих органів та позбавляє територіальні громади міст, сел та селищ реального впливу на їх діяльність.
• Спростуйте або підтвердіть це твердження.
• Яка виборча система є оптимальною для застосування в Україні в сучасних умовах?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і політично.
№ 37. Представники однієї політичної фракції у Донецькій обласній раді виступили з ініціативою проведення референдуму про оголошення Донецької області “територією без НАТО».
• Якщо цей референдум буде проведений якими будуть його юридичні наслідки?
• Якими законодавчими актами мають керуватися депутати обласної ради при
прийнятті рішення щодо проведення місцевих референдумів?
• Відповідь обґрунтуйте юридично.
№ 38. Протягом 2005 року у різних регіонах України було проведено низку громадських слухань на тему “Проблеми реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні», у якій взяв участь віце-премєр-міністр України з питань адміністративнотериторіальної реформи, інші високі посадовці, представники органів місцевого самоврядування, їх асоціацій, громадських організацій.
• Яку юридичну силу мають рішення цих слухань?
• Наскільки корисним є проведення слухань задля розвитку місцевої та регіональної демократії?
• Відповідь обґрунтуйте науково і практично.
№ 39. На зустрічі з журналістами Генеральний прокурор Україні зазначив, що до
судів було передано декілька сотень справ про порушення законодавства під час організації та проведення виборів депутатів місцевих рад у березні 2006 р.
• На основі конкретних прикладів назвіть найбільш поширені порушення національного законодавства на виборах депутатів районних та обласних рад?
• Якою є, відповідно до норм національного законодавства, юридична відповідальність за ці правопорушення?
• Відповідь обґрунтуйте юридично.
№ 40. Після обрання на посаду Чернігівського міського голови у березні 2006 року,
Микола Рудьковський зробив вибір на користь роботи у Верховній Раді України. Як наслідок, через місяць після виборів М. Рудьковський склав повноваження мера.
• Який орган повинен прийняти рішення про проведення нових виборів Чернігівського міського голови?
• У чому різниця між черговими, позачерговими та повторними виборами?
№ 41. Проаналізуйте англо-саксонську, скандинавську та французьку (континентальну) моделі інституційної підтримки державної політики у галузі регіонального розвитку.
• Що у них спільного та відмінного і чому?
• Відповідь обґрунтуйте науково і практично.
№ 42. Учасники міжнародної конференції “Законодавча та інституційна підтримка
місцевого та регіонального розвитку в Україні” (29-30 червня 2006р.) ухвалили фінальну резолюцію, в якій, зокрема, наголошується на необхідності створення нового міністерства з питань регіональної політики.
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• Наскільки створення Міністерства регіонального розвитку покращило, на вашу
думку, ефективність реалізації державної політики у галузі регіонального розвитку?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і політично.
№ 43. Один з керівників Уряду України стверджував у 2005 році, що в процесі здійснення реформи децентралізації в Україні місцеві державні адміністрації стануть схожими на французькі префектури, у них залишаться лише наглядові функції.
• На основі конкретних документів (законопроекти, інші нормативно-правові документи, виступи Президента України, інших керівників держави) спростуйте
або підтвердить цю думку.
• Яким буде місце державних адміністрацій в системі державного управління
України після закінчення політичної реформи.
• Відповідь обґрунтуйте юридично і політично.
№ 44. Представники однієї з політичних фракцій у Верховній Раді України вимагають від Президента України призначення свого представника на посаду голови обласної державної адміністрації, аргументуючи свою вимогу тим, що їх політична сила здобула більшість в обласній раді після чергових виборів 26 березня 2006 р.
• Чи повинен Президент України виконати вимогу цієї політичної сили?
• Яким є на сьогодні порядок призначення та звільнення голів місцевих державних адміністрацій в Україні?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і політично.
№ 45. Доповідачі Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи стверджують, що в Україні не існує регіонального самоврядування у повному обсязі.
• Спростуйте або підтвердить цю думку.
• Якими є аргументи Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і практично.
№ 46. Які центральні органи виконавчої влади займаються сьогодні реалізацією
державної регіональної політики:
• Міністерство економіки України,
• Міністерство фінансів України,
• Міністерство регіонального розвитку та будівництва України,
• Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України,
• Головне управління державної служби України,
• Секретаріат Президента України,
• Кабінет Міністрів України.
№ 47. Автори книги “Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в
Україні». – Київ. “Факт», 2002 пропонують, щоб посади голів місцевих державних адміністрацій були визначені як політичні.
• У чому є переваги та недоліки цієї пропозиції (порівняно з сучасною ситуацією)?
• У чому полягає на сьогодні особливості правового статусу голів місцевих державних адміністрацій? Якими правовими актами він регулюється?
№ 48. Харківська обласна рада двічі протягом 2006 року ухвалила рішення, в якому запропонувала Президентові України відправити у відставку голову Харківської обласної державної адміністрації.
• Якими є правові наслідки цього рішення?
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• Чи зобов’язаний Президент України виконати вимогу Харківської обласної
ради?
• Обґрунтуйте Вашу відповідь.
№ 49. Перший заступник голови Київської обласної ради через свою незгоду з політикою керівництва Соціалістичної партії України вийшов із її лав. Незважаючи на те,
що він залишився членом фракції СПУ в облраді, колишні однопартійці вимагають позбавлення його мандату депутата та відставки з посади першого заступника голови Київської обласної ради.
• Чи є це ця вимога законною?
• Яке рішення з цих питань має прийняти обласна рада?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і практично.
№ 50. Депутати Рівненської обласної ради прийняли більшістю голосів рішення
про недовіру голові обласної державної адміністрації.
• Якими є юридичні наслідки цього рішення?
• Який орган /посадова особа має ухвалити остаточне рішення щодо відставки голови Рівненської обласної державної адміністрації.
• Відповідь обґрунтуйте юридично.
№ 51. Депутати Луганської обласної ради прийняли рішення про збільшення загального складу депутатів ради до 120.
•
Чи відповідає це рішення нормам законодавства України? Якщо так / ні, то дайте обґрунтування вашій відповіді.
•
Якими законодавчими та іншими нормативно-правовими актами регламентується кількість депутатів обласних рад?
•
Відповідь обґрунтуйте юридично і практично.
№ 52. У своєму листі на адресу Президента Конгресу місцевих і регіональних влад
Ради Європи представники однієї з українських асоціацій органів місцевого самоврядування звертають увагу, що в декількох областях України голови місцевих державних адміністрацій отримали представницький мандат в обласних або районних радах.
• Чи є це порушенням законодавства України? Якщо так / ні, то дайте пояснення
своїй відповіді.
• Чи є імперативним мандат депутатів обласних і районних рад?
• Відповідь обґрунтуйте юридично.
№ 53. У своєму виступі голова однієї з обласних рад підкреслив, що в Україні на
сьогодні не існує потужних національних асоціацій, здатних ефективно лобіювати інтереси обласних рад.
• Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Якщо так / ні, то дайте пояснення своїй відповіді.
• Які національні асоціації органів місцевого самоврядування вам відомі? Який
юридичний статус вони мають?
• Які основні функції мають виконувати асоціації органів місцевого та регіонального самоврядування?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і практично.
№ 54. У квітні 2006 року голова Житомирської обласної державної адміністрації
І.М. Синявська була обрана головою Житомирської обласної ради. Як наслідок, І.М. Синявська подала Президентові України заяву про звільнення з посади голови облдержад226

міністрації.
• Чи правильно вчинила І.М. Синявська? Яке рішення має прийняти Президент
України?
• Чи може на сьогодні керівник облдержадміністрації перебувати на посаді керівника органу місцевого самоврядування? Якщо так (ні), то чому?
• У Вашій відповіді посилайтеся на відповідні норми українського законодавства.
№ 55. У березні 2006 року голова Луганської обласної ради В.М. Тихонов був обраний за списком Партії регіонів (№ 8 виборчого списку ПРУ) до Верховної Ради України. Одночасно список Партії регіонів, який очолював В.М. Тихонов, здобув переконливу
перемогу на виборах до Луганської обласної ради.
• Чи дозволяє українське законодавство брати участь одній і тій же особі у парламенських виборах та виборах до органів місцевого самоврядування?
• Чи може депутат обласної ради мати інший представницький мандат, зокрема
бути депутатом Верховної Ради України.
• Відповідь обґрунтуйте юридично.
№ 56. У серпні 2006 рок у депутат Верховної Ради АР Крим Д.В. Табачник був
призначений віце-прем’єр-міністром України з питань гуманітарної політики в Уряді
В.Ф. Януковича.
• Чи дозволяє українське законодавство Д.В. Табачнику поєднувати роботу в
Українському Уряді з мандатом депутата ВР АР Крим? Якщо так (ні), то чому?
• У Вашій відповіді посилайтеся на відповідні норми українського законодавства.
№ 57. На Варшавському самміті голів держав-членів Ради Європи Генеральний
Секретар РЄ Тері ДЕВІС заявив про необхідність розробки нового юридичного документу з питань транскордонного співробітництва.
• Чи погоджуєтесь ви з думкою Генерального Секретаря Ради Європи? Якщо так
(ні), то чому?
• У чому полягає особливість розробки нового правого інструменту з питань транскордонного співробітництва в Європі?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і політично.
№ 58. Якими нормативно-правовими документами регулюється діяльність єврорегіону “Буг»:
• Угода про співробітництво між Волинською областю та Брестською областю
(Республіка Білорусь),
• Мадридська Конвенція 1980 р.,
• Європейська Хартія місцевого самоврядування,
• Статут єврорегіону Буг,
• Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” 1997 р.,
• Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом,
• Рішення Волинської обласної ради про делегування своїх представників до керівних органів єврорегіону.
№ 59. На 14-й європейській конференції міністрів, відповідальних за питання місцевого та регіонального розвитку (лютий 2005 р., м. Будапешт) не було досягнуто згоди
щодо правового статусу та порядку ухвалення Європейської Хартії регіонального самоврядування.
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• У чому причина розбіжностей у позиціях представників різних європейських
країн?
• В якій юридичній формі Європейська Хартія регіонального самоврядування має
бути ухвалена Комітетом Міністрів Ради Європи?
• Свою відповідь обґрунтуйте юридично і політично.
№ 60. В роботі яких міжнародних організацій беруть участь представники українських регіонів:
• Асамблея Європейських регіонів,
• Палата регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад ради Європи,
• Комітет регіонів Європейського Союзу,
• Європейська Асамблея прикордонних регіонів,
• Європейська Асамблея приморських регіонів.
1. У чому полягає особливість діяльності цих інституцій?
2. Відповідь обґрунтуйте юридично і практично.
№ 61. Скільки єврорегіонів існує на сьогодні на території України?
а) 4,
б) 6,
в) 7,
г) 8.
Назвіть ці єврорегіони.
№ 62. У чому полягає значення двох додаткових протоколів до Мадридської конвенції 1980 р.?
• Які інноваційні елементи привносять ці протоколи у порівнянні до тексту Мадридської конвенції 1980 р.?
• Чим обумовлюється необхідність нового правового інструменту Ради Європи з
питань транскордонного співробітництва?
№ 63. У звіті експертів Ради Європи щодо транскордонного співробітництва, який
був підготовлений у 2005 році, зазначається, що діяльність більшості єврорегіонів, створених на території країн колишнього СРСР, має декларативний характер, їх діяльність не
спрямована у практичну площину.
• Чи погоджуєтесь Ви з цим твердженням. Якщо так (ні), то чому?
• Назвіть основні проблеми, які перешкоджають розвитку єврорегіонів.
№ 64. На міжнародній конференції “Місцеві фінанси в Україні” один із міжнародних експертів висловив думку, що задля забезпечення розвитку регіонального самоврядування в Україні обласні та районні ради мають отримати право встановлювати власні податки та збори.
• Чи поділяєте ви цю думку? Якщо так / ні , то чому?
• Якими нормативно-правовими актами регулюється на сьогодні в Україні питання місцевих податків та зборів? Наведіть їх перелік.
• Якими є повноваження органів місцевого самоврядування на регіональному рівні щодо місцевих податків та зборів?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і практично.
№ 65. У моніторинговому звіті щодо місцевої та регіональної демократії в Україні доповідачі Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи звертають увагу на те,
що українські громади та регіони мають дуже обмежені власні фінансові та матеріальні
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ресурси (порівняно із показниками у інших європейських країнах) щодо виконання своїх
повноважень та забезпечення сталого розвитку.
• Якими даними керувалися доповідачі Конгресу місцевих та регіональних влад
Ради Європи для отримання таких висновків?
• Яке положення Європейської Хартії місцевого самоврядування регулює питання
фінансової автономії місцевих громад та регіонів?
• Відповідь обґрунтуйте юридично і політично.
№ 66. На прес-конференції в Києві лідер однієї з політичних партій зауважив, що
на сьогодні тільки 6 українських регіонів є “донорами” державного бюджету, а решта дотаційними. На його думку, це є свідченням неефективності державної політики у галузі
економічного розвитку регіонів, зокрема що стосується розподілення державних трансфертів та зміцнення матеріальної та фінансової бази регіонів.
•
Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Якщо так /ні , то чому?
• Якою є на сьогодні роль держави у формуванні місцевих бюджетів регіонів?
• У чому полягають основні завдання політики фінансового вирівнювання місцевих бюджетів регіонів?
• Відповідь обґрунтуйте практично і політично.
№ 67. На міжнародному семінарі, організованому проектом ЄС “Сприяння регіональному розвитку в Україні”, міжнародні експерти проекту представили досвід країн ЄС
щодо діяльності Фондів регіонального розвитку.
• У чому полягає особливість цих інституцій / важливість їх діяльності для забезпечення фінансової автономії органів самоврядування, зокрема на регіональному рівні?
• Що потрібно, на Вашу думку, для створення подібних інституцій в Україні та забезпечення їх ефективної діяльності?
• Відповідь обґрунтуйте практично і політично.
№ 68. Експерти Української Асоціації місцевих та регіональних влад вважають, що
ухвалення Верховною Радою України Бюджетного Кодексу у 2001 р. та Закону України “Про міжбюджетні відносини між районним бюджнтом та бюджетами територіальних
громад сіл, селищ, мст та їх обєднань” у 2004 р. сприяло більш прозорому та неупередженому формуванню бюджетів органів місцевого самоврядування, забезпеченню більшої
фінансової автономії органів місцевого самоврядування, зокрема, на регіональному рівні.
• Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Якщо так / ні , то чому?
• Відповідь обґрунтуйте теоретично і політично.
№ 69. У 2003 році Верховна Рада України надала право Верховній Раді АР Крим
встановити в порядку експерименту 4 регіональні податки:
• У чому, на вашу думку, полягає новація цього рішення?
• Назвіть ці 4 податки. На основі аналізу рекомендованої літератури проаналізуйте рентабельність цих податків.
• Чи потрібно, на вашу думку, розповсюджувати кримський досвід на інші регіони
України?
• Якщо так (ні), то чому?
№ 70. До якої з моделей (за класифікацією Ради Європи) належить система організації регіонального самоврядування в Іспанії?
• Регіони з “первинними” законодавчими повноваженнями, існування яких гарантовано Конституцією чи федеральним пактом.
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• Регіони з “первинними” законодавчими повноваженнями, існування яких не гарантовано Конституцією чи федеральним пактом.
• Регіони з гарантованими Конституцією повноваженнями ухвалювати регіональні закони, відповідно до положень чинного законодавства.
• Регіони з повноваженнями (не гарантованими Конституцією) ухвалювати регіональні закони.
• Регіональні ради, які обрані шляхом прямих відкритих виборів.
• Регіони, ради яких обираються місцевими владами, що входять до їх складу.
Обгрунтуйте Вашу відповідь.
№ 71. До якої з моделей (за класифікацією Ради Європи) належить система організації регіонального самоврядування в Німеччині?
• Регіони з “первинними” законодавчими повноваженнями, існування яких гарантовано Конституцією чи федеральним пактом.
• Регіони з “первинними” законодавчими повноваженнями, існування яких не гарантовано Конституцією чи федеральним пактом.
• Регіони з гарантованими Конституцією повноваженнями ухвалювати регіональні закони, відповідно до положень чинного законодавства.
• Регіони з повноваженнями (не гарантованими Конституцією) ухвалювати регіональні закони.
• Регіональні ради, які обрані шляхом прямих відкритих виборів.
• Регіони, ради яких обираються місцевими владами, що входять до їх складу.
Обгрунтуйте Вашу відповідь.
№ 72. До якої з 6 моделей (за класифікацією Ради Європи) належить система організації регіонального самоврядування у Великій Британії?
• Регіони з “первинними” законодавчими повноваженнями, існування яких гарантовано Конституцією чи федеральним пактом.
• Регіони з “первинними” законодавчими повноваженнями, існування яких не гарантовано Конституцією чи федеральним пактом.
• Регіони з гарантованими Конституцією повноваженнями ухвалювати регіональні закони, відповідно до положень чинного законодавства.
• Регіони з повноваженнями (не гарантованими Конституцією) ухвалювати регіональні закони.
• Регіональні ради, які обрані шляхом прямих відкритих виборів.
• Регіони, ради яких обираються місцевими владами, що входять до їх складу.
Обгрунтуйте Вашу відповідь.
№ 73. До якої з 6 моделей (за класифікацією Ради Європи) належить система організації регіонального самоврядування у Франції?
• Регіони з “первинними” законодавчими повноваженнями, існування яких гарантовано Конституцією чи федеральним пактом.
• Регіони з “первинними” законодавчими повноваженнями, існування яких не гарантовано Конституцією чи федеральним пактом.
• Регіони з гарантованими Конституцією повноваженнями ухвалювати регіональні закони, відповідно до положень чинного законодавства.
• Регіони з повноваженнями (не гарантованими Конституцією) ухвалювати регіональні закони.
• Регіональні ради, які обрані шляхом прямих відкритих виборів.
• Регіони, ради яких обираються місцевими владами, що входять до їх складу.
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Обгрунтуйте Вашу відповідь.
№ 74. До якої з 6 моделей (за класифікацією Ради Європи) належить система організації регіонального самоврядування у Польщі?
• Регіони з “первинними” законодавчими повноваженнями, існування яких гарантовано Конституцією чи федеральним пактом.
• Регіони з “первинними” законодавчими повноваженнями, існування яких не гарантовано Конституцією чи федеральним пактом.
• Регіони з гарантованими Конституцією повноваженнями ухвалювати регіональні закони, відповідно до положень чинного законодавства.
• Регіони з повноваженнями (не гарантованими Конституцією) ухвалювати регіональні закони.
• Регіональні ради, які обрані шляхом прямих відкритих виборів.
• Регіони, ради яких обираються місцевими владами, що входять до їх складу.
№ 75. Як називався Закон, що був ухвалений Верховною Радою УРСР 7 грудня
1990 року:
• Закон “Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве самоврядування».
• Закон “Про місцеве і регіональне самоврядування в Україні».
• Закон “Про регіональне самоврядування в Україні».
№ 76. Голова обласної державної адміністрації призначається на посаду:
• Кабінетом Міністрів України.
• Президентом України.
• Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.
• Верховною Радою України.
№ 77. У роботі якої міжнародної інституції, що займається питаннями регіонального розвитку, беруть участь представники України:
• Комітет регіонів Європейського Союзу.
• Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи.
• Асамблея європейських регіонів.
№ 78. Обласні та районні ради є:
• Органами регіонального самоврядування.
• Органами місцевого самоврядування.
• Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.
№ 79. Обласна та районна ради:
• Мають власні виконавчі органи.
• Не утворюють власних виконавчих органів, а відповідні повноваження делегуються місцевим державним адміністраціям.
• Обласна (районна) державна адміністрація є виконавчим органом відповідної
ради.
№ 80. Голови обласних та районних рад:
• Працюють в раді на постійній основі та мають право мати інший представницький мандат.
• Працюють в раді на постійній основі та не можуть мати інший представницький
мандат та суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час).
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• Працюють в раді на громадських засадах.
№ 81. Вибори депутатів обласних та районних рад в Україні на сьогодні проводяться:

• За мажоритарною виборчою системою.
• За пропорційною виборчою системою.
• За змішаною виборчою системою.

№ 82. Кошти, що виділяються з державного бюджету на певний термін для фінансування конкретних програм з метою соціально-економічного вирівнювання відповідних
територій, мають назву:
• Дотації.
• Субвенції.
• Субсидії.
№ 83. У Рекомендації 102 (2001) та Резолюції 123 (2001) щодо місцевої та регіональної демократії в Україні Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи підкреслює, що:
• в Україні відсутні інститути регіонального самоврядування.
• в Україні існують розвинуті інститути регіонального самоврядування.
• в Україні було утворено певні інститути регіонального самоврядування, але система регіонального самоврядування (у повному обсязі) поки що не функціонує.
№ 84. Яку модель інституційної підтримки державної політики у галузі місцевого та
регіонального розвитку обрала Республіка Азербайджан:
• Англосаксонську.
• Скандинавську.
• Континентальну (французьку).
№ 85. В Україні на сьогодні існує:
• Міністерство регіонального розвитку та будівництва України.
• Не існує жодного центрального органу виконавчої влади, який би опікувався питаннями регіонального розвитку.
• Питання координації державної регіональної політики покладено на Міністерство економіки.
№ 86. Систему адміністративно-територіального устрою України становлять:
• АР Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
• Обласні, районні, міські та селищні ради.
• АР Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села, сільські ради.
№ 87. Місцеві державні адміністрації є:
• Місцевими органами виконавчої влади загальної компетенції.
• Місцевими органами виконавчої влади спеціальної компетенції.
• Виконавчими органами обласних та районних рад.
№ 88. Згідно з положеннями статті 119 Конституції України, місцеві державні адміністрації на відповідній території:
• Забезпечують підготовку та виконання відповідних обласних та районних бюджетів.
• Здійснюють (за умов делегування відповідних повноважень обласною / районною радою) підготовку та виконання обласних / районних бюджетів.
• Здійснюють за дорученням Кабінету Міністрів України підготовку та виконання
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відповідних обласних та районних бюджетів.
№ 89. Представники України в Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи призначаються терміном на:
• 1 рік.
• 2 роки.
• 4 роки.
№ 90. Статус працівників обласних державних адміністрацій регулюється:
• Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування” від 7 червня 2001 р.
• Законом України “Про державну службу” від 16 грудня 1993 р.
• Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997р.
№ 91. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997р:
• Дає визначення регіонального самоврядування як територіальної самоорганізації громадян для вирішення безпосередньо або через органи, які вони утворюють, питань місцевого життя в межах Конституції України та законів України.
• Дає визначення регіонального самоврядування як право та спроможність регіональних органів влади здійснювати регулювання та управління значною частиною суспільних справ під свою власну відповідальність і в інтересах населення
регіону, діючи відповідно до принципу субсидіарності, в межах Конституції і законодавства..
• Не дає визначення регіонального самоврядування.
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