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Що у нас з децентралізацією? 

















Де правда? 



Два міста з різними законами? 

• О. Мамай констатує, що 
центральна влада 
забрала джерела 
фінансування, … 

• Міський голова Полтави 
вважає, що центральна 
влада проводить 
децентралізацію тільки на 
папері. На 2016 рік 
бюджет отримав більше 
навантажень, аніж 
доходів. 

 

• міський голова 
Хмельницького О. 
Симчишин  
«– Є хороше 
перевиконання дохідної 
частини – це результат 
фінансової 
децентралізаці.. доходи 
бюджету за перше 
півріччя цього року склали 
133,3%. перевиконання на 
понад 120 млн грн. 



Два бюджети 

• Полтава 2016 –  

• доходи 1 861 995,299 
тис.грн., у тому числі 
бюджету розвитку  9 
500,012 тис. грн. 

• - видатки  міського 
бюджету - 1 
863 392,615 тис.грн.,  

• Хмельницький 2016 

• - доходи 1 606 204 
572,0 грн., в тому числі 
числі бюджету 
розвитку - 7 180 000,0 
грн.  

• - видатки 1 606 204 
572,0 грн.,  

• - профіцит бюджету 
167 625 805,0 грн., 

 



Інформації багато різної 

Аби перебіг децентралізації трактувати 
вірно, потрібно знати трішки теорії і 

проміжних результатів реформи 



Навіщо нам потрібні загальні знання про 
систему публічної влади? 

• Аби зрозуміти чому пропонуються саме такі зміни, 
слід розуміти, як загалом працює система 
публічної влади. 

• Аби могти дати відповідь на запитання, якого не 
має в списку готових відповідей слід мати більше 
інформації про предмет. 

• Все нове, по суті уже колись було реалізованим, 
зараз йде переосмислення на новій основі, тому 
історичний досвід дуже потрібен. 

• Загальні знання мінімізують вплив на мозок 
“міфів”, які створюються з різною метою!  



Еволюція українських республік 

• 1990-91 – парламентська 

• 1991-95 – президентсько-парламентська 

• 1995-97 – президентська 

• 1997-2006 – президентсько-парламентська 

• 2006-2010 – парламентсько-президентська 

• 2011-2013 - президентсько-парламентська 

• 2014 – до тепер парламентсько-президентська 

Не залежно від “типу” республіки, в Україні на 
конституційному рівні закріплено статус місцевого 
самоврядування.  

 



Федерація, унітарна держава 

Федерація не є вищою формою демократії та 
ефективного управління. 

• Федерація – це союз, об`єднання державних чи 
квазідержавних утвореннь. У світі лише 24 
федеральні країни з більш ніж 200 країн, в Європі 
є лише  5 федеральних країн.  

• Федерацій мало, оскільки більшість держав 
утворились на основі самовизначення націй і тому 
є унітарними. 



Місцеве самоврядування – ознака демократичної та 

ефективної публічної влади.  
1. Всі країни Європи та більшість країн світу виділяють в системі органів 

публічної влади – органи місцевого самоврядування.  

2. Історично, початок місцевого самоврядування пов”язують із 
наданням містам Магдебурзького права в середні віки.  

3. Місцеве самоврядування реально є результатом передачі частини 
публічної влади від суверена – народу, місцевим спільнотам людей, 
об”єднаних місцем проживання.  

4. Наявність органів публічної влади на найближчому для людей рівні 
робить владу більш ефективною та дешевшою для суспільства. 

5. УКРАЇНСЬКА РЕФОРМА МАЄ СФОРМУВАТИ ЕФЕКТИВНУ 
ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНУ УНІТАРНУ ДЕРЖАВУ! 

 



Територіальний устрій та місцеве 
самоврядування  

1. Оскільки місцеве самоврядування спочатку появилось у 
містах, то основним суб”єктом місцевого самоврядування 
у всіх країнах є первинна місцева спільнота – комуна, 
громада, община, гміна і т.п. 

2. В усіх європейський країнах найнижча ланка 
адміністративно-територіального устрою одночасно є 
територією юрисдикції органів місцевого самоврядування 
місцевої спільноти, яка там проживає. 

3. На субрегіональному та регіональному рівнях 
територіального устрою органи місцевого та 
регіонального самоврядування є не в усіх країнах. 



Типовий адміністративно-територіальний устрій досить 

великої європейської держави  
1. Регіональний рівень (0,8 – 3,0 млн осіб): земля, провінція, область, 

воєводство, край; 

2. Субрегіональний рівень (150-450 тисяч осіб): повіт, район, уєзд, …; 

3. Муніципальний рівень: муніципалітет, комуна, волость, гміна, 
громада, община. 

• На субрегіональному та регіональному рівнях обов”язково діють 
органи виконавчої влади, в багатьох країнах діють органи місцевого 
самоврядування. 

• Органи виконавчої влади мають наглядові функції щодо рішень 
органів місцевого самоврядування. 



Рівні адміністративно-територіального устрою унітарної 
держави(великої) 

держава Парламент/уряд Державні податки 

Регіональний(земля, 

воєводство, область, 

провінція) 

Рада(виконавчий 

орган ради може 

бути відсутнім, є 

орган ВВлади) 

Як правило 

власних доходів 

не має 

Проміжний(район

, повіт, графство) 

Обмежене 

самоврядування 

Як правило 

власних доходів 

не має 

Базовий(комуна, 

громада, гміна) 

Повноцінне 

самоврядування 

Має власні та 

закріплені доходи 



Хто представляє народ, громаду, спільноту? 

• Не залежно від форми правління у республіці народ 
представляє парламент; 

• Громаду – рада громади; 

• Місцеву спільноту району, області – відповідна рада. 

• Нормативні акти в системі МС видають лише органи 
уповноважені на це законом: ради та їх виконкоми(у 
випадку відсутності виконкому – голова). 



Міфи, які існують і які циркулюють в 
українському просторі. 

 
•  1. Місцеве самоврядування окремий інститут 

влади, не залежний ні від кого. 
• 2. Конституція України суперечить Європейській 

хартії місцевого самоврядування. 
• 3. Територіальних громад в Україні не має, 

оскільки вони не створені на зборах жителів сіл, 
селищ та міст. 

• 4. В Україні реалізовується польська модель 
реформи. 

• 5. Без змін до Конституції ніякої децентралізації не 
відбудеться. 



Міф 1. Місцеве самоврядування окремий інститут влади, не залежний ні 
від кого.  

Джерелом влади є народ 

(весь народ, а не сукупність громад, регіонів чи станів) 

Народ формує владу на основі виборів, 

 які мають бути періодичними, вільними, справедливими . 

В принципі ОМС може і не існувати, але саме ОМС найближчі  

до людини, тому саме на них людина може впливати найкраще. 

Законодавча виконавча судова 

Державна влада 



Міф 2. Не потрібно територіальної реформи, досить 
просто передати повноваження усім. 

 

• Передати повноваження можна лише тим, 
хто спроможний їх виконувати. 

• Не може бути передано повноважень у 
сфері освіти, коли в громаді не має дітей. 

• Не може бути передано повноважень у 
сфері оподаткування, якщо витрати на 
збирання податків надмірні у порівнянні з 
самими податкамию  



Міф 3. Конституція України суперечить Європейській хартії місцевого 
самоврядування. 

 

• Стаття 2 Європейської хартії місцевого самоврядування 
встановлює: 

“Принцип місцевого самоврядування визнається в 
національному законодавстві і у міру можливості в 
конституції.” 

Українська конституція детально регулює МС, відсутність 
виконавчих органів районних та обласних рад не 
суперечить Хартії, оскільки вона не регулює ці рівні.  



Міф 4. Територіальних громад в Україні не має, оскільки вони не 
створені на зборах жителів сіл, селищ та міст. 

• Територіальні громади в Україні існують по праву! Див. 
статтю 140 Конституції України. 

• Приватні особи не можуть створити юридичну особу 
публічного права. 

• Утворені на зборах “територіальні громади” можуть бути 
або громадськими організаціями або господарськими 
товариствами і не більше. 

• Спроби обраних на зборах “рад територіальних громад”, 
“голів територіальних громад” отримати владні 
повноваження є незаконними.  

 



“Тергромади” – руйнують державу 



Вам паспорт “чєловєка”? 

 



Міф 5. В Україні реалізовується польська модель реформи. 

• Польща проводила свою головну реформу у 1989-
90 роках через передачу повноважень та ресурсів 
від органів виконавчої влади органам гмінного 
самоврядуваня. При цьому гміни уже були 
утвореними ще в 1973 році за часів 
комуністичного режиму.  

• Отже польська реформа місцевого 
самоврядування 1990 року не передбачала зміни 
територіальної основи на базовому рівні. При 
цьому на інших рівнях АТУ місцеве 
самоврядування було відсутнє. 



 Міф 6. Без змін до Конституції ніякої децентралізації не відбудеться. 

• Насправді здійснити децентралізацію до рівня 
об”єднаних громад можна і без внесення змін до 
КУ, що і реалізовується зараз. 

• Скоротити кількість районів, у зв”язку з 
утворенням ОТГ також можна в межах нинішньої 
КУ. 

• Не можна тільки створити виконавчих органів 
районних та обласних рад, але то не є головним 
елементом децентралізації. 



Мета реформи в Україні 

• 1. Покращення якості життя людини не 
залежно від регіону чи місця проживання. 

• 2. Прискорене зростання економіки в 
громадах через формування ефективної 
місцевої влади, яка має для цього необхідні 
повноваження, ресурси і яка є 
відповідальною перед громадою. 



Українська реформа 2014-15 

• В Україні реалізується не польська, не французька 
чи латвійська модель реформи, а українська, яка 
враховує позитивний досвід інших країн. 

• На відміну від інших країн в Україні одночасно 
відбуваються реформи: місцевого 
самоврядування, адміністративно-
територіального устрою та державної 
регіональної політики. 



Результати 2014-15 

• Ухвалено Концепцію реформи; 

• Закон “Про співробітництво територіальних 
громад” 

• Закон “Про добровільне об”єднання громад” 

• Закон “Про засади державної регіональної 
політики” 

• Внесено зміни до низки законів в сфері 
містобудування 

• Проведено бюджетну децентралізацію 



Реформи: перші результати 

• В Україні започатковано десятки договорів 
співробітництва територіальних громад. 

• Створено 159 об”єднаних громад, де оголошено 
вибори. 

• В наслідок бюджетної децентралізації доходи 
місцевих бюджетів зросли від 20 до 40%. 

• Вперше кошти на РР розподілено не в ручному 
режимі. 



Волочиська ОТГ(Аліна Коваль) 

• Волочиська міська ОТГ. Що показали ці шість місяців? 
Дуже коротко і в цифрах. Відпрацювали десять сесій 
(чергових і авральних позачергових), на яких прийняли 
понад півтисячі рішень. За перше півріччя 2016 року 
маємо перевиконання дохідної частини загального фонду 
бюджету ОТГ на 154,4 відсотка на суму 12 млн. грн. Просто 
для порівняння, річний бюджет міста до об'єднання 
складав до 16 млн., був дотаційним. Нам казали "цукерка 
для об'єднання" - субвенція на інфраструктуру ОТГ, це як 
ще один колишній бюджет міста, склала 14,3 млн. грн. під 
інфраструктурні проекти. Вже закупили прибиральну 
техніку на громаду, водогони, шкільні автобуси на черзі.   



Як живе новостворена Кіптівська об’єднана 
територіальна громада? (публікація) 

• Кучма розказав, куди Кіптівська громада вирішила витратити 
субвенцію від держави у розмірі 5,3 мільйони гривень. З них 2 
мільйони підуть на спів фінансування ремонту дороги, яка не 
ремонтувалася жодного разу, однак там їздить і шкільний автобус і 
багато маршруток. 

• Окрім цього, завдяки цим грошам, було прийняте рішення взяти на 
себе 50% вартості харчування дітей у дошкільних закладах, а решту 
50% сплачуватимуть батьки. 

• Заплановано і купити автобус, аби покращити підвіз учнів до шкіл. 
• Однак, окрім плюсів об’єднання, Кучма відмітив і мінуси. Зокрема, 

байдужість владців та ЗМІ до нових об’єднаних територіальних 
громад Чернігівщини. 

• «Засоби масової інформації, чомусь, дистанціювалися від нас у цей 
період проведення реформ. Одного разу, районна газета Козелеччини 
написала, що у районі побував перший заступник голови ОДА” 



Ослаблення районів – факт, який слід враховувати 



Що первинне, район чи громада? 



Чи буде продовження реформи в 2016? 

• Попри побоювання, що після виборів 2015, процес 
утворення ОТГ зупиниться, насправді ініціативи щодо 
об”єднання появляються як у периферійних територіях, 
так і навколо великих міст і Києва. 

• Після червня 2016-го можливе нове пожвавлення процесу 
ОТГ, через бюджетні проблеми. 

• Зміна складу населення приміських сільрад також 
неминуче продукує зміни щодо ОТГ. 

 



Перечекати не вийде, приміські села стають містами, змінюється структура 
населення та його потреби, периферійні села занепадають зовсім 



Які завдання та виклики на 2016? 

• В 2016 році реформа ніби пригальмувалась виходячи із об”єктивних 
передумов: 

1). Не має бажання знову йти на повторні вибори; 

2). Сільради, які мають нові надходження від акцизу, землі і не мають 
бюджетних установ не хочуть об”єднання. 

3). Проведення виборів задовго до 01.01.2017 створює проблеми 
існування ОТГ протягом кількох місяців. 

4). РДА та райради , популісти та латифундисти намагатимуться 
загальмувати процес нового об”єднання. 

5). Відкриття офісів реформ в областях та підтримка реформи 
міжнародним співтовариством створює нові можливості. 

6). Позитивні результати ОТГ за перше півріччя стимулюватимуть 

об”єднання тих, хто поруч із ОТГ.  



Перспективне законодавство для ОТГ 

• 1. Розширення повноважень ОМС на 
планування всієї території громади. 

• 2. Створення можливостей для 
“поступового приєднання”, територіальних 
громад до центру об”єднання. 

• 3. Розширення можливостей громад на 
управління землями в межах своєї 
території. 



ОМС ОТГ – нові інтелектуали 

• В нинішніх умовах органи місцевого 
самоврядування міст обласного значення та 
ОТГ стають реальними “мозковими 
центрами” місцевого розвитку, саме від них 
тепер залежить стан своїх міст, сіл, селищ та 
якість послуг, які жителі отримають від 
ОМС. 

• При підготовці нового об”єднання варто в процесі 
такої роботи шукати інтелектуалів для управління 
ОТГ. 



Розвиток територій в умовах 
змін/підсумок 

• 1. Планування надходжень бюджету. 

• 2. Планування території. 

• 3. Прийняття стратегії розвитку регіону, 
громади. 

• 4. Залучення коштів ДФРР та субвенції ОТГ 
на проекти передусім стратегічного 
характеру. 

• 5. Залучення коштів МТД на підтримку ДОГ, 
проектів для інституційного розвитку.  



Nota bene! 

• Вірте, кожна  громада унікальна. 

• Віднайдіть її  унікальність та проконвертуйте в розвиток. 

• Залучіть до планування розвитку максимально-можливу 
кількість людей із громади. 

• Переконайте усіх, що наша діяльність має 
головну спрямованість – збільшення 
доходів домогосподарств силами самих 
домогосподарств. Ми лише створюємо 
умови та усуваємо перешкоди. 



Шукайте свою “якірну точку” 

• Забезпечити зростання можна не надто 
великими коштами виняткову у випадку, 
коли ви віднайдете свою “якірну точку” – 
об”єкт, можливість, унікальність, загалом 
потенціал, який може стати точкою 
зростання, що породжує колообіг ресурсів, 
формує можливості для створення доданої 
вартості. 



Нетрадиційна риба у ставках 

• Хотимирське 
фермерське 
господарство на 
Прикарпатті. Риба – з 
родини осетрів. 



Ягідництво 

• Лосятин, 
Тернопільська область.  

• це можуть бути самі 
різноманітні ягоди від вишні до  
лохини. невеликі ділянки ягід 
можуть давати досить 
пристойний дохід.  

• У нас рентабельність до 200%, 
а може бути, і вища 
Дмитро Зубаха, 
співвласник компанії Small Fruit 



Льон 

• Агропідприємство Зоря, 
розташоване в Житомирській 
області, Костюшко придбала в 
листопаді 2013-го.  

• За два з половиною роки 
потому цей пострадянський 
банкрут експортує свою 
продукцію в Євросоюз на сотні 
тисяч євро. 

• за обмеженої площі землі 
потрібно йти в нішеві, 
високомаржинальні культури. 
вартість 1 т льону втричі вища, 
ніж пшениці.  



Технічна конопля 

• Володимир Якимчук, 
співвласник агропідприємства, 
яке вирощує у Вінницькій 
області  ненаркотичні коноплі. 
За 3 роки компанія змогла 
самостійно налагодити експорт 
конопляного зерна до Європи. 

•  світовий ринок  для конопляного 
зерна величезний. Текстиль, одяг, 
косметика, їжа. Наприклад, 
конопляну лінію косметики 
випускає всесвітньо відомий бренд 
The Body Shop, який входить в 
L'Oréal Group. 



Унікальне вміння 

• Професійні ремесла. 

• виробництво 
весільних суконь, у 
якому досягли 
неймовірного успіху 
селяни із 
Чернівецького села 
Волока Глибочицького 
району.  



Вівчарство, козярство  

• Ферма “Бабині кози”: 
молоко, сир, мило, 
атракції, інтернет 
магазин. 

• Тетіївський район, 
село Галайки. 



Історія та культура. 

• Село Буша, Вінничина. 
Щорічно відбувається 
пленер скульпторів 
каменотесів, які 
залишають тут свої 
роботи. 



Крутий готельно-офісний центр у старій фабриці в Лодзі 



Лижна траса в Мадоні. Латвія 



Нова ідеологема для 
продовження ДОГ 

• Бідним просто, нема грошей, нема роботи. 

• Багатим складніше: гроші використати потрібно 
правильно і так, аби створити можливості 
отримати їх ще більше 

• Нові ОТГ отримали суттєво більші ресурси і більше 
можливостей для зміни життя у громаді. 

• Нова громада вчиться вкладати правильно нові 
ресурси на основі народної мудрості: “Гроші йдуть 
до грошей. Не вклавши копійки й шага не 
отримаєш.” 


