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1. ВСТУП
1.1. Загальні положення

Уряд України має намір розробити та впровадити масштабну реформу, результатом якої
буде муніципальне об’єднання та міжмуніципальне співробітництво, спрямоване на
зменшення кількості органів місцевого самоврядування та їхню консолідацію.
1 квітня 2014 року урядом України було схвалено Концепцію реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади в Україні, відповідно до якої
основним завданням зазначеного реформування є досягнення оптимального розподілу
повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади. У
рамках цього завдання першочергово мають бути прийняті рішення щодо передачі
частини повноважень центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних
підрозділів на регіональний і місцевий рівні. Також необхідно розпочати процес
співробітництва (за законом, що був прийнятий та набрав чинності) та добровільного
об’єднання територіальних громад (за законом, що принятий за основу під час першого
читання).
Законопроект «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та Закон «Про
співробітництво територіальних громад» було розроблено за участі українських та
міжнародних експертів. Вони пройшли широке обговорення та отримали експертну
оцінку Ради Європи ще в 2012-2013 роках. Проте, на відміну від законопроекту «Про
співробітництво територіальних громад», проект закону «Про добровільне об’єднання
громад» після його внесення на розгляд Кабінету Міністрів України був серйозно
змінений, що може ускладнити створення об’єднаних територіальних громад. Попри це,
законопроект, у випадку його ухвалення, створює механізм реалізації права
територіальних громад на об’єднання, оскільки містить необхідні процедурні норми для
ініціювання процесу об’єднання, підготовки необхідних для цього документів,
проведення громадських обговорень та визначає органи місцевого самоврядування та
органи виконавчої влади, які беруть участь у реалізації цих процедур. Проте
законопроект 14 серпня 2014 року через недостатність підтримки відправлено на
повторне друге читання.
Такі реформи впроваджуються або плануються у багатьох країнах Європи. Під час свого
першого засідання (у Страсбурзі, 3-4 квітня 2014 року) Європейський комітет з питань
демократії та врядування (CDDG) вирішив створити «кластер» країн, зацікавлених у
муніципальній консолідації, які могли б проводити спільні зустрічі та обмінюватись
досвідом.
В Україні існує складна та багаторівнева структура, що в цілому складається з 12 087 рад
та 29739 територіальних одиниць.
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Територіальна організація влади в Україні
В Україні діють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, що
представлені на регіональному та районному (районах та містах обласного значення)
рівнях.
На регіональному рівні (області) діють:
- обласні ради – представницькі органи місцевого самоврядування;
- обласні державні адміністрації;
- територіальні органи/підрозділи центральних органів виконавчої влади (міністерств,
агентств, інспекції).
В районах діють:
- районні ради – представницькі органи місцевого самоврядування;
- районні державні адміністрації;
- деякі територіальні органи/підрозділи центральних органів виконавчої влади
(міністерств, агентств, інспекції).
В містах обласного значення діють:
- міські ради – представницькі органи місцевого самоврядування та міські голови;
- виконавчі комітети міських рад;
- деякі територіальні органи/підрозділи центральних органів виконавчої влади
(міністерств, агентств, інспекції).
Таким чином, відповідно до положень національного законодавства, Україна має
наступний територіальний устрій:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Автономна Республіка Крим;
області (24 області / 24 обласні ради);
райони (490 районів / 488 районних рад);
міста (460 міст / 458 міських рад);
райони у містах (55 міських районних рад у 25 містах);
селища (1180 селищ / 783 селищні ради);
села (27214 сіл / 10279 сільських рад).

Організаційна структура окремих територіальних органів є неупорядкованою. Так, на
регіональному рівні територіальні органи функціонують у трьох різних статусах – як
самостійна юридична особа, як структурний підрозділ центрального апарату відповідного
центрального органу виконавчої влади і як структурний підрозділ, що виконує
повноваження іншого центрального органу виконавчої влади. Зазначене впливає на
ефективність взаємодії з місцевими державними адміністраціями. Аналогічна ситуація
спостерігається і на районному та міському рівнях, де функціонують як самостійні
територіальні органи, так і структурні підрозділи, що входять до складу регіональних
територіальних органів.
Окремі центральні органи виконавчої влади мають по декілька територіальних органів
(серед них, Міністерство юстиції, Держветфітослужба та інші). Оскільки зазначені
територіальні органи координують свою діяльність через один центральний орган
виконавчої влади, було б доцільно вивчити питання щодо їх об’єднання.
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Повноваження місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування
Держава наділяє конкретними повноваженнями територіальні підрозділи центральних
органів виконавчої влади та органи місцевого самоврядування. Стаття 140 Конституції
залишається нечіткою, зазначаючи, що «Місцеве самоврядування є правом територіальної
громади - жителів села чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох
сіл, селища та міста - самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах
Конституції і законів України».
Враховуючи, що Конституція лишає визначення поняття «питання місцевого значення»
на розсуд законодавців, закон намагається охопити цю широку сферу детальним
переліком повноважень замість обмеження цього переліку мінімумом повноважень та
переходу до принципу загальної компетенції на місцевому рівні.
Органи місцевого самоврядування в Україні відіграють значну роль з точки зору
кількості кадрів та витрат в публічному секторі, а також у наданні соціальних послуг,
зокрема послуг освіти; на них покладається головна відповідальність за надання
житлово-комунальних послуг, у тому числі з водопостачання, поводження з відходами,
будівництва та утримання інфраструктури.
Проте внаслідок поєднання певних факторів та несприятливих умов, послуги, що
надаються на місцевому рівні, різняться своєю якістю. До таких факторів належать:


адміністративна та політична фрагментація (роздрібненість);



часто замалі розміри органів місцевого самоврядування;



слабка база для отримання доходів на місцевому рівні;



нечіткий розподіл повноважень (невідповідні / недостатньо профінансовані
повноваження, що покладені на органи місцевого самоврядування);



низька спроможність для виконання повноважень та надання послуг.

В результаті цього не досягається економія від масштабу, а також не розробляються та
не впроваджуються ефективні стратегії місцевого розвитку. Відповідно, аргументація на
користь проведення реформи та об’єднання громад є очевидною.
1.2. Фаховий огляд Ради Європи
На прохання уряду України Центром експертизи реформ місцевого самоврядування
(CELGR) Ради Європи було проведено конференцію та фаховий огляд на тему
муніципальної консолідації.

Конференція та фаховий огляд мали наступні цілі:


надати підтримку урядові та заінтересованим сторонам шляхом обміну досвідом з
представниками інших держав – членів Ради Європи, що мають практику
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впровадження реформ
територіального устрою;

в

області

децентралізації

та

адміністративно-



переосмислити досягнення у впровадженні реформи станом на сьогоднішній
день;



сприяти взаєморозумінню та діалогу щодо реформи;



запропонувати подальші кроки для забезпечення консолідації та стимулювання
розвитку відповідно до урядової стратегії реформування.

Фаховий огляд було проведено у Києві 26 вересня 2014 року. Детальна програма та
список учасників знаходяться у додатках до цього звіту.
1.3. Сутність та мета звіту
Звіт фахового огляду адресовано урядові України. Він не включає протоколу
обговорень, проведених під час зустрічей, та чітких заяви конкретних осіб. Звіт скоріше
спрямований на надання рекомендації на підтримку цілей, сформульованих урядом та
багатьма партнерами, які брали участь в огляді, аби сприяти впровадженню реформи.
Цей звіт було складено та ухвалено Центром експертизи реформ місцевого
самоврядування Ради Європи на основі обміну досвідом та за участі членів групи з
фахового огляду.
Звіт зосереджує увагу переважно на питанні муніципального об’єднання. Як
підкреслювалося
в
рамках
конференції
високого
рівня,
що
відбулась
25 вересня 2014 року, існує два шляхи вирішення проблеми надмірної муніципальної
фрагментації: об’єднання (застосовується всіма країнами північної Європи, окрім однієї)
та співробітництво (застосовується більшістю країн південної Європи). Обидва шляхи
відносяться до категорії муніципальної територіальної консолідації.
При підготовці звіту було враховано складну ситуацію, в якій перебувають органи
місцевого самоврядування, та обмежене вікно можливостей в Україні. Таким чином,
фахівці-учасники огляду вважають, що необхідно вжити швидких кроків для досягення
значного рівня муніципального об’єднання. Співробітництво може доповнювати
об’єднання (якщо його рівень все ще вважатиметься недостатнім) або замінювати його
(якщо об’єднання з тих чи інших підстав зазнає невдачі).
Незважаючи на те, що процес об’єднання органічно відрізняється від процесу
співробітництва, більшість рекомендацій цього звіту може застосовуватися до обох цих
шляхів муніципальної територіальної консолідації.
Якщо уряд України серйозно налаштований на вирішення проблеми надмірної
муніципальної фрагментації, фахівці-учасники огляду рекомендують започаткувати
програму з двох складових – об’єднання та співробітництва, в рамках якої більшість
зусиль першого етапу мають бути спрямовані на об’єднання (близько двох років), а
другого етапу – на співробітництво.
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2. ОСНОВНІ ВИСНОВКИ ГРУПИ ФАХІВЦІВ
Як було зазначено раніше, уряд України має намір впровадити масштабну реформу,
результатом якої буде муніципальне об’єднання та міжмуніципальне співробітництво,
спрямовані на зменшення кількості органів місцевого самоврядування та їх
консолідацію. 1 квітня 2014 року урядом України було схвалено Концепцію
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.
Пріоритетним питанням визначено об’єднання та передача повноважень від центральних
органів виконавчої влади та їх територіальних підрозділів на регіональний та місцевий
рівні.
Всі учасники огляду визнали, що сьогодні для України відкрилося вікно можливостей та
випала виняткова нагода здійснити фундаментальні зміни у структурі органів місцевого
самоврядування і досягнути значного покращення якості публічних послуг та їх
уніфікації. Вірогідно, для підтримки у досягненні таких значних змін надаватиметься
європейська та міжнародна допомога. Представники української влади та партнерів
визнали необхідність структурних змін та удосконалення послуг. Об’єднання органів
місцевого самоврядування також надає можливість створення більш досконалої та
масштабної єдності громад, кращого демократичного представництва, а також
можливість стабільного надання послуг в громадах.
Для досягнення результатів, сформульованих урядом та багатьма партнерами, група
фахівців-учасників огляду визначила ряд рекомендацій на підтримку впровадження
реформи. Рекомендації було поділено на групи за шістьма основними тематиками та
спрямовано на вирішення відповідних проблемних питань та реалізацію процесу
об’єднання і, як його наслідок, вдосконалення послуг.
1. Концептуальне бачення
2. Чіткість пропозиції
3. Пакет реформи
a. Фінанси
b. Законодавство
c. Кадрове забезпечення
d. Повноваження та відповідальність
4. Комунікація та залучення
5. Ресурси для впровадження
6. Графік впровадження
2.1 Бачення/концепція
P1

Уряд має сформулювати чітке концептуальне бачення об’єднання громад і
всього процесу загалом. Необхідно чітко визначити переваги, що будуть
досягнуті, зокрема:
 більш демократичне представництво;
 удосконалення якості публічних послуг та їх уніфікація;
 збільшення економії від масштабу та ефективності публічних послуг.
Урядові необхідно чітко деталізувати й інші переваги об’єднань громад.
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Концептуальне бачення має бути підтримане відкритим та прозорим
процесом, що впроваджуватиметься у некорумпованому середовищі.
Концептуальне бачення також має визначати часові рамки для
впровадження реформи, що посилить зацікавленість у її втіленні та
зосередить зусилля усіх гілок/рівнів влади на реалізації реформи.
Концептуальне бачення має бути ґрунтовним та зрозумілим. Воно має надавати
заінтересованим сторонам чітке розуміння того, що саме буде досягнуто шляхом
об’єднання, використовуючи статистичні та фінансові показники, які виключали б
спекуляції. У фаховому огляді постійно підкреслюється, що існує слабке розуміння
реформи, а також того, що саме пропонується і які результати будуть досягнуті.
Відсутнє чітке розуміння форми того, чи будуть такі об’єднання виключно
добровільними, напівдобровільними, обов’язковими або ж представлятимуть поєднання
усіх типів на різних етапах реформи.
Учасники огляду встановили, що у багатьох населених пунктах публічні послуги
надаються на незадовільному рівні або ж відсутні взагалі через малу кількість населення.
Концепція має чітко визначати, що муніципальні об’єднання зможуть надавати якісніші
та уніфіковані публічні послуги, які водночас будуть економічно доцільнішими та
ефективнішими. Це б стимулювало підтримку об’єднання місцевим населенням.
Також у ході обговорень фахового огляду було встановлено, що через велику кількість
органів місцевого самоврядування було втрачено їхні індивідуальні голоси, і точка зору
невеликих громад не була представлена. Більш великі органи місцевого самоврядування
з об’єднаних територій мали б гучніший голос та можливість більш збалансовано
представляти проблемні питання, що повстають перед широкою громадою, маючи
більшу спроможність та штат для надання послуг та прийняття рішень.
Концептуальне бачення має включати загальний графік / часові рамки для відповіді на
запитання «якщо» і «як» буде впроваджено реформу, наприклад, стосовно передачі
функцій та фінансування.
Також у ході фахового огляду було визначено, що різним заінтересованим сторонам
бракує довіри, зокрема щодо урядових ініціатив. Під час технічного засідання було
зазначено ряд причин цього, найактуальнішою та найпоширенішою з них є корупція та
корупційні дії. Концептуальне бачення має передбачати проведення дій у відкритому та
прозорому процесі, вільному від корупції.
Деякі учасники зустрічей висловлювали думку, що реформи не мають пріоритетного
значення, поки перед Україною постають більш суттєві виклики. Концептуальне
бачення має чітко визначати, чому саме реформа є важливою на даному етапі, а також
пов’язані з нею переваги. Деякі інші представники вважали, що система влади є
недостатньо розвиненою для таких масштабних змін у сфері врядування.
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2.2. Чіткість пропозиції
Р2

Необхідно чітко визначити особливості впровадження чинного та
майбутнього законодавства. Це вимагає встановлення/деталізації формату
змін, ступеню та кількості органів влади, на яких це матиме вплив. Зазначена
керівна інформація має бути викладена чіткою та зрозумілою мовою й
інтерпретуватися однозначно. Вона має бути зрозумілою для всіх секторів, в
тому числі і для органів місцевого самоврядування, і бути широко
розповсюдженою.

Учасники фахового огляду висловили підтримку ідеї реформування місцевого
самоврядування. Проте всі учасники із різних секторів також зауважили, що формат
реформи є невизначеним. В той час, коли деякі учасники зазначали, що пропозиції не є
чіткими (не мають визначеного характеру), інші тлумачили реформу інакше, наприклад,
щодо розміру об’єднань та аспекту обов’язковості. Деякі учасники також мали інше
бачення щодо кількості органів влади, які підпадуть під дію законодавства.
Таким чином, існує певна протидія щодо деяких аспектів реформи або сприйняття
населенням її змісту та обсягів. Чіткість пропозицій є ключовою умовою, оскільки вона
може зменшити протидію та забезпечити підтримку реформи. Як правило, протидія
спостерігається через відсутність усвідомлення переваг, а також через острах перед
незрозумілими або невідомими пропозиціями. Протидія є сильнішою на місцевому рівні,
і це частково спричинено слабким розумінням реформи та її необхідності для України.
Хоча посилення підтримки на місцевому рівні, як правило, має другорядне значення,
його необхідно включити до першочергових пріоритетів, оскільки це дозволило б
легітимізувати впровадження реформи. В дійсності більш важливим питанням є
розуміння деталей та необхідності реалізації реформи, аніж питання прийняття законів.
На регіональному (обласному) рівні протидії менше, а розуміння більше. Таке відносно
позитивне ставлення до реформ надає можливості ефективного поширення інформації
щодо планів реформування в громадах, підвищуючи, таким чином, рівень розуміння.
Уряд може покласти на обласний (або районний) рівень відповідальність щодо
об’єднання та забезпечення участі кожної громади, щоб жодна з них не залишилася
осторонь пропозицій стосовно об’єднання або реформи. Оскільки існує ризик
відсутності відповідальності з боку державних органів, одне з міністерств має бути
визначено координатором реформи задля забезпечення чіткості та послідовності
політики, проте всі органи мають демонструвати її підтримку.
Міжнародний досвід засвідчує, що реформи з децентралізації виграють від
формалізованої координації з усіма рівнями влади та тісного діалогу між урядом і
органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями.
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2.3. Пакет реформи
Р3

Необхідно забезпечити чіткість та ретельний аналіз усього пакету реформи.
Рекомендації 1 та 2 зосереджують увагу на формуванні концептуального
бачення та особливостях впровадження реформи; однак, успіх реформи може
бути забезпечений лише за використання комплексного підходу і наявності
повного пакету реформи, який має бути добре підготовленим, прозорими та
досяжними. Саме тому, підтримка пакету реформи має включати заходи у
таких сферах:


Фінанси: необхідна наявність чіткої інформації стосовно фінансування нових
об’єднаних органів влади. Для забезпечення реалізації реформи необхідним є
процес відшкодування та фінансування, а також чітка позиція щодо
децентралізації бюджетів та повноважень.



Законодавство: впровадження чіткого законодавства, що забезпечує
демократичну позицію кожного органу влади та структуру прийняття
рішень.



Кадрове та ресурсне забезпечення: чітке визначення процедури переведення
кадрів з існуючих до нових об’єднаних органів влади. Забезпечення відповідної
підготовки та передачі досвіду від зарубіжних колег для формування
спроможності існуючого та нового кадрового ресурсу до виконання нових
повноважень та здійснення успішного об’єднання та збереження їхніх
навичок.



Повноваження та відповідальність: пакет реформи має чітко окреслювати
систему повноважень і відповідальності за надання послуг та їх
адміністрування. Всі заінтересовані сторони мають розуміти роль уряду та
ступінь децентралізації. Це дозволить розвіяти побоювання політиків як
місцевого, так і національного рівнів.

Успіх майбутньої реформи та об’єднань залежатиме від наявності допоміжних заходів та
їхньої зрозумілості для всіх заінтересованих сторін. Концептуальний підхід та
удосконалені послуги, а також чітке визначення результатів матимуть успіх лише при
реалізації допоміжних заходів у таких сферах як фінанси, кадрове забезпечення та
розбудова законодавства. Всі заінтересовані сторони матимуть віру у можливе
впровадження змін та здійснення об’єднань, якщо бачитимуть, що ці питання ретельно
продумані, а також наявні діючі механізми та рішення.
Пакет реформи має не тільки визначати як ці фундаментальні для України зміни будуть
впроваджені, але й чітко визначати систему стимулів для органів влади у випадку
успішного впровадження або антистимулів у випадку її відсутності цього.
Децентралізація вимагає одночасного впровадження багатьох реформ (тобто
комплексного пакету реформ: правової, податкової, бюджетної, перерозподілу
компетенцій). Необхідно чітко встановити, до якої міри об’єднання є (або має бути)
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передумовою для децентралізації бюджетів та повноважень. Пакет реформи має
встановлювати критерії для органів місцевого самоврядування щодо отримання
необхідних бюджетних коштів на надання послуг та міру, в якій урядом
передбачатиметься розмежування повноважень/відповідальності між органами
місцевого самоврядування. Відповіді допоможуть побудувати концептуальний підхід,
якого наразі не вистачає. Без належного роз’яснення структури реформи (що включає і
висвітлення перспектив очікуваних переваг та визначення процесу того, як саме їх
досягнути) число добровільних об’єднань може бути невеликим через наявність певних
особистих інтересів або страху перед змінами, особливо у невеликих громадах.
У Сполученому Королівстві Великої Британії нещодавні реформи в сфері місцевого
самоврядування були спрямовані на раціоналізацію послуг, підвищення ефективності та
економію від масштабу у наданні публічних послуг на місцевому рівні. Закон про
місцеві інтереси (Localism Act) 2011 року запровадив обов’язкове співробітництво, в
рамках якого органи місцевого самоврядування зобов’язані співпрацювати у питаннях
планування в сферах, що представляють загальні інтереси. За реалізацію проектів
співробітництва органи місцевого самоврядування отримують заохочення, які не
доступні тим, що не співпрацюють. Рекомендується розглянути можливість
застосування заохочень для сприяння міжмуніципальному співробітництву в Україні.
Оскільки на процес добровільного об’єднання необхідний час (наприклад, за
аналогічним досвідом у Нідерландах), а реформа місцевого самоврядування в Україні є
терміновою, можливо застосувати такий підхід як в Латвії або Фінляндії: спершу
максимально заохотити добровільне об’єднання, а потім просувати недобровільні
територіальні та функціональні реформи.
Всі успішні випадки муніципального об’єднання в країнах Європи були впроваджені за
умови, коли уряд не покладався виключно на добровільні схеми. Система стимулів та
де-стимулів є ефективною, проте лише до певної міри. Уряд України має розробити такі
заходи, але він також має продемонструвати чітке та сміливе управління / лідерський
підхід для досягнення своєї мети. Він має анонсувати цілі та критерії об’єднання,
заохотити добровільні ініціативи та сприяти їм, і в той самий час вживати й інших
заходів задля досягнення бажаного прогресу у питанні об’єднання.
Фінанси
В той час як багато органів влади та заінтересованих сторін підтримують впровадження
реформи, вони не хочуть, аби представлені ними сфери потрапили у невигідне
становище через об’єднання, а тому спершу бажатимуть зрозуміти фінансову складову.
Вірогідно, буде забезпечено спільний контроль більших бюджетів, що радше стане
спільною, а не одноосібною відповідальністю. Проте пропозиції та спосіб, в який вони
працюватимуть, підлягають подальшій деталізації.
Незважаючи на підтримку реформи учасниками, відзначалася певна занепокоєність
щодо її вартості та майбутньої відповідальності. Фінансова доступність є питанням
дискусій, що наразі відбуваються в Норвегії, а питання економічних заохочень є
основним з них. Серед дискусійних питань є наступні:
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•

•

витрати на об’єднання будуть відшкодовані через стандартизовану модель:
2.5 - 8 млн. євро на новоутворений муніципалітет, залежно від того, скільки
громад буде об’єднано, а також від кількості мешканців, що проживають у таких
громадах;
підтримка надаватиметься у розмірі 0.6 - 3.7 млн. євро, на тих самих умовах, що
зазначені вище.

Питання сумісності нових фінансових систем та старих муніципальних структур має
бути детально розглянуто з метою уникнення органами місцевого самоврядування та
урядом фінансових ризиків або недоцільності.
Законодавство
Упевненості в успіху об’єднань можна досягнути лише за умови зрозумілості для всіх
заінтересованих сторін графіку і часових рамок прийняття законодавства. Очевидно, це
питання може бути прояснене після майбутніх виборів, але воно потребує якомога
скорішого чіткого визначення. Часові рамки мають включати період від прийняття
законодавства до впровадження. У графіку повинні бути відображені будь-які інші
законодавчі акти, необхідні для досягнення цілей всього пакету реформи, як було
визначено раніше. Законодавство має чітко визначати ролі та повноваження на
відповідних рівнях та ступень децентралізації.
Законодавство також має бути спрямоване на вирішення проблеми занепокоєння
заінтересованих сторін стосовно корупції. Багато з них вважають, що зміни можуть мати
негативні наслідки через наявність корупції та протекції в органах місцевого
самоврядування. Одночасно з впровадженням законодавства щодо об’єднань необхідно
прийняти кодекси поведінки для органів місцевого самоврядування різних рівнів, як для
службовців, так і виборних осіб. Окрім того, до підписання таких кодексів для всіх
вищезазначених осіб мають бути проведені тренінги, а також затверджено процедуру
притягнення до відповідальності тих, хто порушує положення кодексів.
Кадрове забезпечення
Для успішної реалізації реформи та підтримки якісного надання та удосконалення
послуг необхідно вирішити питання кадрового забезпечення. Учасники висловлювали
занепокоєння, що відсутній будь-який підхід стосовно того, чи будуть працівники
нинішніх організацій переведені до нових об’єднаних структур, і як саме це
відбуватиметься.
Має бути підготовлена програма підготовки кадрів для належного виконання ними
нових повноважень у нових, більш масштабних структурах. Обговорення щодо того, які
програми підготовки необхідні для кадрів нових об’єднаних органів влади та питання
уніфікації публічних послуг, не проводилось. Таким чином, пакет реформи має
передбачати тренінги та обмін досвідом із зарубіжними колегами для забезпечення
належного виконання існуючими та новими кадровими ресурсами своїх нових
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службових повноважень з метою успішності впровадження об’єднань та збереження
набутих навичок.
Багато органів влади не мають ані спроможностей, ані ресурсів для реалізації змін без
сторонньої допомоги. Учасники визнали, що зміни в законодавстві матимуть суттєвий та
негайний вплив на впровадження та розвиток сфери надання публічних послуг. Тому
необхідні програми навчання для забезпечення кваліфікації кадрів з метою надання
нових послуг такої якості та у таких масштабах, які раніше у більшості випадків взагалі
не забезпечувалися.
Законодавством досі не визначено, чи будуть службовці органів місцевого
самоврядування переведені на службу до нових органів влади. Таким чином, службовці
турбуватимуться про те, чи зберігатимуться їхні робочі місця, і як це вплине на їхнє
життя. Кожний орган влади стикатиметься із рядом змін та законодавчими наслідками, і
це може мати негативні результати у вигляді втрати кваліфікованого персоналу. Тому
слід розглянути питання переведення кадрів до нових структур. Якщо цього не зробити,
це може призвести до появи невдоволених службовців із низьким моральним духом.
Якщо не забезпечити переведення наявних службовців у нові структури, є велика
вірогідність втратити кваліфіковані кадрові ресурси. У Сполученому Королівстві
Великої Британії є закон, що передбачає автоматичне переведення кадрів під час
об’єднань як у державному, так і приватному секторах. Це законодавство відоме як
«Положення про передачу підприємств (Захист робітників) 2006 року» (TUPE) зі
змінами, внесеними «Регламентом про масові скорочення чисельності або штату
працівників та перехід підприємства до іншого власника (Захист зайнятості) (Зміни)
2014 року». Положення TUPE застосовуються до будь-яких організацій та захищають
права робітників, коли організація або служба, на яку вони працюють, переходить до
іншого власника (роботодавця).
Повноваження та відповідальність
Законодавство щодо об’єднань має визначити межу відповідних повноважень та
відповідальності стосовно надання послуг та їх адміністрування. Всі заінтересовані
сторони мають розуміти роль уряду та ступінь децентралізації. Це усуне занепокоєність
політиків як на місцевому, так і національному рівні.
Учасники фахового огляду та заінтересовані сторони висловили занепокоєність, що
реформі чинитиметься спротив, якщо не буде зрозуміло, на якому рівні
реалізовуватимуться повноваження щодо прийняття рішень після об’єднання, і чи
матимуть органи місцевого самоврядування посилену роль в управлінні послугами. За
відсутності чіткого розподілу відповідних повноважень та відповідальності буде
відсутня й готовність відмовитися від повноважень та автономії, що призведе до
спротиву з боку потенційних прихильників та блокування ними реформи.
В рамках впровадження реформи та об’єднань для політиків всіх рівнів та депутатів
місцевих рад необхідно організувати навчальні програми для роз’яснення змін. Їхній
зміст має включати наступне: структуру об’єднань, розподіл повноважень та
відповідальності в межах всієї структури, ступінь централізації / децентралізації, а також
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важливість існування відповідних кодексів поведінки для вирішення питань корупції та
протекції.
Місцеві політики будуть стурбовані можливою втратою ними влади та статусу у своїх
громадах. Їх роль, додаткова влада та вплив, які вони матимуть, повинні бути чітко
визначені як у законодавстві, так і в рамках супроводжуючої його впровадження
навчальної програми. Як частину цієї майбутньої ролі у здійсненні виборними особами
своїх обов’язків та повноважень також важливо опрацювати питання стовно перевірки її
реалізації ними. Моніторинг нових повноважень, надання органом місцевого
самоврядування існуючих або нових послуг та відповідний збір інформації матимуть
значення для забезпечення ефективності нових заходів та здійснення в майбутньому
свідомого та розсудливого вибору стратегічних рішень.
Уряд має спиратися на міжнародний досвід як щодо розробки відповідних функцій та
повноважень, так і щодо ролі виборних осіб у формулюванні політики та перегляді її
ефективності та ефективності послуг, що надаються населенню на місцевому рівні.
2.4 Комунікація та взаємодія
Р4 Для успіху реформи та об’єднання потрібні всі компоненти, викладені в
попередніх рекомендаціях; однак, ключем до фактичної реалізації має бути
відмінний рівень комунікації, взаємодія з усіма заінтересованими сторонами та
громадськістю.
Комунікаційна
програма
повинна
відповідати
потребам/очікуванням населення, стосуватися найактуальніших питань, а
також визначати переваги для усіх гілок/рівнів влади та місцевих жителів.
Необхідні заходи мають, зокрема, включати:

визначення ключових заінтересованих сторін для цільової комунікації;

проведення семінарів для різних гілок/рівнів влади для розуміння
проблематики, потреб/очікувань;

забезпечення активної комунікації щодо переваг реформи;

реалізацію стратегії, яка включає засоби для підтримки діалогу, а не лише
одностороннього потоку інформації;

надання чітких меседжів щодо ключових проблем;

розробку комунікаційного плану з відповідними часовими рамками для
реалізації заходів;

використання різних форматів комунікації для отримання доступу до
максимальної кількості населення;

забезпечення відчутної підтримки у комунікації та залученні з боку
вищого політичного керівництва;

забезпечення відповідності навичок та досвіду для управління
комунікаційною програмою як на національному, так і місцевому рівнях.
Комунікаційна програма має, з одного боку, підкреслювати всі позитивні риси та
переваги реформи, а з іншого, приділяти увагу усуненню страхів та необґрунтованих
міфів серед місцевого населення. Як було влучно зазначено представниками різних
заінтересованих сторін, більше значення для громадян має те, щоб надавалися ефективні
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та якісні публічні послуги незалежно від того, чи вони надаються центральними,
регіональними чи місцевими органами влади, якщо такі послуги забезпечуються
належним чином і мають відповідну якість.
Найважливішим критерієм успіху є те, як відбувається комунікація. Потрібне якісне
спілкування для встановлення загального розуміння необхідності реформи, її мети та
здобутків, а також пояснення, яким чином можливо досягти результату. Потрібно
залучати заінтересовані сторони на всіх рівнях (місцеві жителі, місцеві органи влади,
асоціації, ЗМІ тощо). На місцевому рівні існує необхідність залучення як провладних
політиків, так і представників опозиції.
З метою доступу до максимальної кількості населення необхідно застосовувати різні
формати комунікації. Також має бути зрозуміло, що саме комунікується та кому. Цілі
мають бути якомога більш чіткими для уможливлення комунікації з різними цільовими
групами. Крім того, у комунікаційній програмі необхідний фокус саме на населенні та
його потребі в інформації.
Акцент має бути зроблений на досягненні та посиленні співавторства заінтересованих
сторін у проведенні реформи. Також знадобиться час та енергія для неодноразового
перегляду спільних цілей та завдань при проведенні об’єднання громад.
Не менш важливою є комунікація між органами влади. Представники заінтересованих
сторін визначили, що існує досить різна прихильність та пріоритетність щодо реформи з
боку державних відомств. Комунікація та поширення інформації про реформу та її
переваги мають виключну необхідність для формування послідовної підтримки в
системі уряду. Цей процес також вимагатиме розуміння поліпшення рівня життя громад
та в довгостроковій перспективі переваг для України в цілому.
До відома групи фахового огляду було доведено низку питань щодо відсутності досвіду
для реалізації національного комунікаційної програми, наявності історичного спротиву
та небажання влади місцевого рівня впроваджувати зміни. Саме тому інформування
щодо важливості та ролі реформи, поряд з більш тісною щоденною комунікацією, є
нагальною потребою. Відповідно, значний тягар відповідальності лежатиме на плечах
політичних лідерів в структурі уряду.
Інформування щодо завдань має надаватися орієнтованою на населення мовою і містити
в собі наступні ключові меседжі:





якісні та уніфіковані послуги для жителів;
усесторонній та координований розвиток громад;
стале та фінансово спроможне самоврядування;
посилення місцевої демократії.

На додаток до загальної комунікації, існує також потреба у реалізації заходів з
допоміжної комунікації аби значення реформи було зрозуміле на місцевому рівні.
Наприклад, у Норвегії було утворено вебсайт (www.nykommune.no), для
муніципалітетів, що перебували в процесі об’єднання, тим самим забезпечивши
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висвітлення стандартизованого набору фактів на основі критеріїв, розроблених
експертною комісією, і надання іншої відповідної інформації. Такий підбір фактів
дозволив надати органам місцевого самоврядування достовірну інформацію про
проблеми та тенденції розвитку кожного окремого муніципалітету.
2.5. Ресурси для впровадження
Р5

На підтримку реалізації зазначених рекомендацій уряд має забезпечити
наявність фінансового та кадрового ресурсу. Це потребує якнайбільшого
використання міжнародних партнерів та неурядових організацій, разом з
великою кількістю допоміжних заінтересованих сторін для підтримки
впровадження реформи. Для забезпечення координації такої підтримки
необхідне потужне проектне управління, посилене відчутним політичним
сприянням на найвищому рівні.

Заінтересовані сторони висловлювали стурбованість, що уряду не вистачає навичок та
ресурсів для впровадження бачення реформи, що відповідно зробить неможливим її
реалізацію. Було також зазначено про нестачу досвіду в комунікації на
загальнонаціональному та місцевому рівнях. І тому уряд має забезпечити скоординовану
підтримку реалізації програми змін. Потрібно також інвестувати у місцеве населення та
передбачати відповідні ресурси на підтримки процесу об’єднання та стимули, які будіть
необхідними. Однак, таке використання ресурсів має розглядатися як інвестиція для
досягнення економії та покращення якості послуг у майбутньому.
Як засвідчила конференція 25 вересня 2014 року, існує потужна міжнародна підтримка
реформи та об’єднання громад, запропонованих урядом України. Україні потрібно
якнайкраще скористатися з пропозицій сприяння і тісно співпрацювати з суб’єктами
зовнішньої підтримки. Під час фахового огляду також було визначено наявність міцної
підтримки з боку багатьох внутрішніх заінтересованих сторін і розуміння необхідності
реформи. З метою забезпечення упорядкування та координації різних механізмів
підтримки, потрібне потужне проектне управління за відчутного політичного сприяння
на найвищому рівні.
Вирішальне значення матиме взаємодія з міжнародними партнерами. Наприклад,
Молдова вже отримала користь від низки проектів розвитку, що реалізовувалися за
підтримки донорської спільноти в найширшому спектрі напрямів: від освіти до
сільського господарства, від охорони здоров’я до захисту довкілля, від захисту прав
людини до гендерної рівності, тощо. Уряд може залучати донорів для надання допомоги
у визначенні рівня досягнутого прогресу в усіх сферах та успішності комунікації з тим,
аби підсилити обґрунтованість децентралізації.
Рекомендується, аби українська сторона використовувала досвід інших країн. Залучення
Ради Європи для підтримки в процесі об’єднання громад надасть однозначні переваги.
Рада Європи має відповідні міжнародні стандарти в галузі об’єднання громад, власні
підготовлені кадрові ресурси, доступ до високоякісних експертів та, не в останню чергу,
прямий зв’язок з усіма державами, які вже реалізували такі реформи, і тими, що
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знаходяться в процесі провадження реформи або її планування – тобто, з переважною
більшістю 47 держав-членів.

2.6. Графік впровадження
Р6

На додаток до плану-графіку запровадження відповідного концептуального
підходу, також має існувати окремий деталізований план-графік для ключових
заходів, необхідних для об’єднання. Такий план-графік має включати наступне:








план-графік внесення змін до конституції та законодавства;
заходи із залученням всіх гілок/рівнів влади;
створення та проведення навчальної підготовки регіональних груп з
реалізації реформи;
план-графік впровадження ефективної комунікаційної програми;
забезпечення зовнішньої/міжнародної підтримки впровадження системи
контролю/управління ефективністю, яка загалом сприяла б реалізації
реформи об’єднання;
використання досвіду та експертизи європейських урядів та Ради Європи.

Треба встановити загальні часові рамки реформи, які дозволять в подальшому визначити
строки в конкретному графіку для забезпечення реалізації реформи. Програма реформи
має визначити заходи та чіткі результати/наслідки, поряд з чітко сформульованими
здобутками для об’єднаних муніципалітетів. Попередньо обговорена концепція та
чіткість пропозиції також сприятиме кращому інформуванню про підходи до
об’єднання, що, в свою чергу, дасть чітке розуміння, якою має бути політика об’єднання
громад: виключно добровільною (однак, на думку фахівців з інших держав – членів Ради
Європи, значний успіх у даному випадку навряд чи можливий), «напівдобровільною»,
обов’язковою або комбінацією таких підходів на різних етапах реформування
(рекомендується використовувати комбінацію). Процес від прийняття рішення до
фактичного об’єднання має бути детально прописаний з чітко окресленими ролями всіх
сторін.
Рекомендації та графік реалізації мають підкріплюватися чітким планом конкретних
заходів для запровадження відповідного законодавства разом з іншими аспектами,
пов’язаними з процесом реформування. Така програма реалізації реформи до того ж має
бути підкріпленою ключовими заходами (віхами) та реалістичними цілями аби ряд
аспектів, визначених у даному звіті, був виконаний вчасно і в рамках запланованого
бюджету. План реалізації має враховувати підхід SMART (SMART – аббр. з англ.:
Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Timely – конкретний, вимірюваний,
досяжний, актуальний та вчасний).
Графік реалізації має містити різні складові для того, щоб були враховані всі аспекти,
необхідні для впровадження реформи та механізмів її підтримки: правові, кадрові та
фінансові. Слід також чітко розподілити відповідальність, щоб усі державні органи,
міністерства та органи місцевого самоврядування всіх рівнів разом із персоналом чітко
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усвідомлювали відповідну роль у впровадженні реформи і вплив виконуваних ними
заходів у забезпеченні об’єднання громад та загальної користі для населення.
З метою забезпечення успішної реалізації такої амбітної реформи вкрай важливо
управляти ефективністю цього процесу та надавати відповідні ресурси, включаючи
людські та бюджетні. Управління ефективністю є ключовим для розуміння кожним
учасником процесу: що саме передбачається досягти. Це потребує запровадження
системного підходу до визначення, збору та використання інформації про хід виконання
заходів з метою забезпечення моніторингу результатів та реалізації етапів плану
реформи, а також запровадження персональної відповідальності.
З урахуванням масштабів України, її надмірної територіальної фрагментації та потреби
якнайшвидшого реформування, рекомендується створити регіональні групи з
впровадження реформи, які мають пройти спеціальну підготовку (навчання) та бути
залученими до її реалізації на всіх етапах. В подальшому ці групи матимуть змогу
надавати консультації та практичну підтримку для об’єднаних органів місцевого
самоврядування. Якість такої підтримки має першочергове значення для успіху реформи
і швидкого досягнення значного прогресу у якості та ефективності організації надання
публічних послуг, що надаватимуться органами місцевого самоврядування нового
формату.
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3. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Р1

Уряд має сформулювати чітке концептуальне бачення об’єднання громад і
всього процесу загалом. Необхідно чітко визначити переваги, що будуть
досягнуті, зокрема:
 більш демократичне представництво;
 удосконалення якості публічних послуг та їх уніфікація;
 підвищення ефективності публічних послуг та економія від масштабу;
 чітка деталізація/формулювання інших переваг об’єднання громад /
об’єднаних громад;
 підкріплення концептуального бачення відкритим та прозорим
процесом, що впроваджуватиметься у некорумпованому середовищі.
Концептуальне бачення також має визначати часові рамки для
впровадження реформи, що посилить зацікавленість у її втіленні та
зосередить зусилля усіх гілок/рівнів влади на реалізації реформи.

Р2

Необхідно чітко визначити особливості впровадження чинного та
майбутнього законодавства. Це вимагає встановлення/деталізації формату
змін, ступеню та кількості органів влади, на яких це матиме вплив. Зазначена
керівна інформація має бути викладена чіткою та зрозумілою мовою й
інтерпретуватися однозначно. Вона має бути зрозумілою як для всіх секторів,
в тому числі і для органів місцевого самоврядування, і бути широко
розповсюдженою.

Р3

Необхідно забезпечити чіткість та ретельний аналіз усього пакету реформи.
Рекомендації 1 та 2 зосереджують увагу на формуванні концептуального
бачення та особливостях впровадження реформи; однак, успіх реформи може
бути забезпечений лише за використання комплексного підходу і наявності
повного пакету реформи, який має бути добре підготовленим, прозорими та
досяжними. Саме тому, підтримка пакету реформи має включати заходи у
таких сферах:


Фінанси: необхідна наявність чіткої інформації стосовно фінансування нових
об’єднаних органів влади. Для забезпечення реалізації реформи необхідним є
процес відшкодування та фінансування, а також чітка позиція щодо
децентралізації бюджетів та повноважень.



Законодавство: впровадження чіткого законодавства, що забезпечує
демократичну позицію кожного органу влади та структуру прийняття
рішень.



Кадрове та ресурсне забезпечення: чітке визначення процедури переведення
кадрів з існуючих до нових об’єднаних органів влади. Забезпечення відповідної
підготовки та передачі досвіду від зарубіжних колег для формування
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спроможності існуючого та нового кадрового ресурсу до виконання нових
повноважень та здійснення успішного об’єднання та збереження їх навичок.


Р4

Повноваження та відповідальність: пакет реформи має чітко окреслювати
систему повноважень та відповідальності за надання послуг та їх
адміністрування. Всі заінтересовані сторони мають розуміти роль уряду та
ступінь децентралізації. Це дозволить розвіяти побоювання політиків як
місцевого, так і національного рівнів.
Для успіху реформи та об’єднання потрібні всі компоненти, викладені в
попередніх рекомендаціях; однак, ключем до фактичної реалізації має бути
відмінний рівень комунікації, взаємодія з усіма заінтересованими сторонами та
громадськістю.
Комунікаційна
програма
повинна
відповідати
потребам/очікуванням населення, стосуватися найактуальніших питань, а
також визначати переваги для усіх гілок/рівнів влади та місцевих жителів.
Необхідні заходи мають, зокрема, включати:

визначення ключових заінтересованих сторін для цільової комунікації;

проведення семінарів для різних гілок/рівнів влади для розуміння
проблематики, потреб/очікувань;

забезпечення активної комунікації щодо переваг реформи;

реалізацію стратегії, яка включає засоби для підтримки діалогу, а не лише
одностороннього потоку інформації;

надання чітких меседжів щодо ключових проблем;

розробку комунікаційного плану з відповідними часовими рамками для
реалізації заходів;

використання різних форматів комунікації для отримання доступу до
максимальної кількості населення;

забезпечення відчутної підтримки у комунікації та залученні з боку
вищого політичного керівництва;

забезпечення відповідності навичок та досвіду для управління
комунікаційною програмою як на національному, так і місцевому рівнях.

Р5

На підтримку реалізації зазначених рекомендацій уряд має забезпечити
наявність фінансового та кадрового ресурсу. Це потребує якнайбільшого
використання міжнародних партнерів та неурядових організацій, разом з
великою кількістю допоміжних заінтересованих сторін для підтримки
впровадження реформи. Для забезпечення координації такої підтримки
необхідне потужне проектне управління, посилене відчутним політичним
сприянням на найвищому рівні.

Р6

На додаток до плану-графіку запровадження відповідного концептуального
підходу, також має існувати окремий деталізований план-графік для ключових
заходів, необхідних для об’єднання. Такий план-графік має включати наступне:


план-графік внесення змін до конституції та законодавства;
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заходи із залученням всіх гілок/рівнів влади;
створення та проведення навчальної підготовки регіональних груп з
реалізації реформи;
відповідний план-графік впровадження ефективної комунікаційної
програми;
забезпечення зовнішньої/міжнародної підтримки впровадження системи
контролю/управління ефективністю, яка загалом сприяла б реалізації
реформи об’єднання;
використання досвіду та експертизи європейських урядів та Ради Європи.
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4. ІНОЗЕМНИЙ ДОСВІД
В багатьох країнах існує широкий досвід проведення об’єднання органів місцевого
самоврядування. Цей досвід не завжди був виключно успішним, проте, винесені уроки
можуть бути корисними в плануванні об’єднання в майбутньому.
Приклади успішного об’єднання.
•

1950-1980:
• Швеція, Данія, Фінляндія
• Нідерланди
• Сполучене Королівство Великої Британії
• Польща (1973)
• Деякі федеральні землі Німеччини

•

На рубежі тисячоліття та після 2000 року:
• Греція (1999)
• «Колишня Югославська Республіка Македонія» (2002)
• Грузія (2006)
• Данія (2006)
• Поточні зміни у Сполученому Королівстві Великої Британії
• «Мовчазна революція» у Нідерландах
• Поточні реформи у Фінляндії

В результаті країни виявили, що реформи мають підтримуватися за рахунок:
•
•
•

змін до законодавства та конституції
підтримки громадянським рухом та чіткої підтримки вищого політикуму
комунікації стосовно завдань реформи

Окремі приклади щодо об’єднання
В Латвії об’єднання громад було обране як один з основних методів посилення
ресурсної, адміністративної та політичної спроможності органів місцевого
самоврядування, оскільки це дозволило зосереджувати ресурси та збільшити
конкуренцію в обійманні політичних та адміністративних посад. Цей процес
доповнювався інтенсивною навчальною підтримкою та методологічною роботою
міністерств аби допомогти органам місцевого самоврядування стати значно
потужнішими гравцями та провідниками місцевого розвитку.
Консолідація (об’єднання громад), досягнута в низці країн, стала результатом
запровадження чітких стимулів. Наприклад:


У Латвії спершу об’єднаним органам місцевого самоврядування надавалися гранти в
розмірі 5% від розміру їх бюджету, до яких пізніше додалися спеціальні гранти на
розвиток локальної інфраструктури об’єднаних громад (280 тис. євро). Такий тип
субсидій для органів місцевого самоврядування надається тільки після того, як
об’єднання відбулось, аби новообрана місцева рада могла приймати рішення з
ефективного використання коштів, враховуючи загальну територію об’єднаної
громади. Проте, мотивування місцевого самоврядування до об’єднання полягає не
лише в можливості отримання додаткових ресурсів, а має спиратися, в тому числі, на
надання більш широких повноважень та компетенції, іншого статусу та авторитету.
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У Нідерландах новостворене самоврядування має право на отримання допомоги від
так званого Муніципального фонду. Це означає отримання компенсацій для
збалансування витрат, понесених через процедуру об’єднання у перші декілька років.
Тобто це ті витрати, яких би не було без запровадження об’єднання, і вони є, за
визначенням, додатковими та тимчасовими.

Міністерство внутрішніх справ Нідерландів накопичує «кращі практики» та досвід з
консолідації, база яких доступна для будь-кого в широкому сенсі, особливо для тих
представників органів місцевого самоврядування, які планують об’єднуватись.
Міністерство опублікувало «Довідник з питань об’єднань», що містить норми та
правила, а також детальний опис всіх кроків процесу об’єднання.
З 2013 року загальні принципи об’єднання в Нідерландах зазнали змін для посилення
ролі провінцій. Незважаючи на те, що надається перевага вертикальній (знизу-догори) та
добровільній консолідації, отримання згоди всіх органів місцевого самоврядування вже
не потрібне. Якщо процес обговорення доцільності об’єднання заходить у глухий кут
(або виникає нагальна проблема), регіональний (провінційний) орган влади може
втрутитися і перебрати на себе ініціативу з метою започаткування формального процесу
об’єднання.
Для громад, які не бажають об’єднуватись, існує можливість формалізації
міжмуніципального співробітництва задля побудови довіри між усіма сторонами. Іноді
таке співробітництво передує процесу об’єднання в Нідерландах. Об’єднання
фінансових ресурсів в рамках співробітництва також дозволяє забезпечувати вищий
рівень послуг та мінімізувати організаційні витрати.
Загалом, заходи з розбудови спроможності мають велике значення під час та після
реалізації процесу реформи, оскільки розширення компетенції та повноважень вимагає
від органів місцевого самоврядування адекватної продуктивності та підзвітності. Якщо
передбачається децентралізація влади з передачею її на місцевий рівень, питання
забезпечення спроможності набуває першорядного значення.
У Грузії, наприклад, райони стали органами місцевого самоврядування базового рівня в
процесі проведення реформи щодо територіальної консолідації. В Албанії нові
муніципалітети були створені фактично за рахунок розділу 36 ретів (адміністративнотериторіальні одиниці аналогічні за розміром з районами в Україні) та заснування
61 нових муніципалітетів базового рівня (хоча це були не органи місцевого
самоврядування, а адміністративні одиниці).
З досвіду Франції та Італії, майбутнє департаментів та провінцій (набагато більші ніж
райони в Україні: до прикладу, середній департамент у Франції понад у 7 разів більший
за кількістю населення) знаходиться в процесі обговорення. Існують офіційні пропозиції
розпустити їх, укрупнити чи навіть практично «виключити з економічної карти»,
передавши (більшість) повноважень на рівень регіонів та/або органам
міжмуніципального співробітництва.
Французькі регіони (на сьогоднішній день є на 50% більшими за області України)
перебувають в процесі укрупнення (злиття). Низка федеральних земель Німеччини зараз
ретельно досліджують питання округів (Landkreise). Повіти у Польщі (територіально
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дуже подібні до українських районів) є найбільш дискусійним рівнем субнаціонального
управління в країні. Деякі експерти ставлять під сумнів доцільність існування повітів
взагалі. Однак, слід додати, що в Польщі (на відміну від України) найнижчий рівень
влади контролює найбільшу частку субнаціональних фінансових ресурсів та функцій,
тоді як рівень накопичення бюджетних коштів на середньому рівні (повіти) в кілька
разів менше, ніж на муніципальному.
У Норвегії експертною комісією було запропоновано використання таких критеріїв,
яким мають відповідати громади (об’єднані або ні):
 достатня спроможність
 відповідні повноваження
 адекватна віддаленість (не географічна, а пов’язана з неупередженістю)
 ефективність
 економічний розвиток
 свобода вибору
 функціональні сфери розвитку громад
 політичний контроль на місцевому рівні
 місцева ідентичність (самовизначення)
В Угорщині міжмуніципальне співробітництво є добровільним, проте воно також стимулюється
законом, згідно якого можуть утворюватись так звані спільні муніципальні офіси (JMO - Joint
Municipal Offices). Відповідно до закону, місцевий представницький орган утворює канцелярію мера
або Спільного муніципального офісу для вирішення питань стовно функцій та повноважень мерів та
нотаріату в процесі прийняття,а також виконання рішень. Такий офіс залучається до координації
співробітництва між органами місцевого самоврядування, а також з органами виконавчої влади.
Держава фінансує функціонування такого офісу, відповідно до щорічного закону про бюджет та
пропорційно до зобов’язань, які бере на себе самоврядування, і зараховує кошти на спеціальні
рахунки органів місцевого самоврядування.
Органи місцевого самоврядування в сільських територіях, де мешкає до двох тисяч осіб в одному
населеному пункті, можуть утворювати спільні муніципальні офіси у випадку, якщо вони розташовані
в межах одного муніципалітету. До нього можуть приєднуватися громади з більшою кількістю
населення. Таким чином в громадах, що утворюють спільний муніципальний офіс має проживати
щонайменше дві тисячі мешканців або один офіс має покривати принаймні сім громад. Якщо однією з
громад, що утворили спільний муніципальний офіс, є місто, воно має слугувати місцем розташування
офісу. В інших випадках, органи місцевого самоврядування, що утворюють спільний муніципальний
офіс, самостійно визначаються щодо його місця розташування.
Чисельний склад співробітників муніципального офісу,
самоврядування в сільських територіях, визначається угодою.

утвореного

органами

місцевого

Невеликі міста та муніципалітети з населенням понад дві тисячі осіб не в праві відмовлятися укладати
відповідну угоду про створення спільного муніципального офісу, якщо ініціатива йде від прилеглої
громади.
Органи місцевого самоврядування, які утворили спільний муніципальний офіс, можуть домовитися
про створення постійного або тимчасового офісу або служби сервісного обслуговування через
електронну мережу, які будуть здійснювати прийом громадян у громадах, в яких спільний
муніципальний офіс не базується.
Органи місцевого самоврядування повинні протягом 60 днів з дати загальних виборів погодити
питання створення або припинення діяльності спільного муніципального офісу. Якщо такий офіс не
було створено у визначений термін, керівник державного органу зобов’язує відповідні органи
місцевого самоврядування до приєднання до існуючого або утворення нового спільного
муніципального офісу. Органи місцевого самоврядування можуть оскаржувати таке рішення у суді,
посилаючись на порушення закону.
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