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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Становлення нового регіоналізму, що су-

проводжується процесом децентралізації, який
передбачає передачу певних функцій, повнова-
жень та відповідальності перед суспільством від
центральних органів до виконавчих та місцевих
органів влади, вимагає удосконалення інститу-
ційного забезпечення та створення системи
інституцій, спроможних забезпечити взаємо-
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У статті проаналізовано законодавчі акти, спрямовані на практичну реалізацію реформування владної системи
управління у напрямі її децентралізації. Встановлено, що до законодавчих актів відносно децентралізації віднесено
створення Центрального офісу та регіональних Центрів розвитку місцевого самоврядування відповідно до розпоча-
тої в Україні "Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку
"U-LEAD з Європою"", яка передбачає впровадження заходів щодо реформ децентралізації та регіональної політики
з метою посилення горизонтальної й вертикальної координації всіх рівнів управління та посилення можливостей
суб'єктів економіки на місцевому, регіональному та національному рівнях.

Досліджено дані моніторингу процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, про-
веденого Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Вста-
новлено, що за 2015—2018 рр. реформа щодо децентралізації найбільш активно здійснюється у західних регіонах, де
було утворено найбільшу кількість об'єднаних територіальних громад. Проведений аналіз показників щодо утворен-
ня об'єднаних територіальних громад засвідчує, що в Україні відбувається просування реформ стосовно децентра-
лізації та становлення нового регіоналізму в цілому, але при цьому отримані показники не відповідають плановим
показникам Уряду.

The article analyzes the legislative acts aimed at the reformation practical implementation of the power management
system in the direction of its decentralization. It is determinated that the legislation on decentralization includes the
creation of the Central office and regional Development Centers of local self-government in accordance with the "Ukraine-
wide Program for empowerment at local level, accountability and development "U-LEAD with Europe"" launched in
Ukraine", which provides for the implementation of measures for decentralization and regional policy reforms with the
aim of strengthening the horizontal and vertical coordination of all governance levels and strengthening the capacity of
economic actors at the local, regional and national levels.

The data of the power decentralization process monitoring and the reform of local self-government, conducted by
the Ministry of regional development, construction and housing and communal services of Ukraine were studied. It is
determinated, that decentralization reform is most actively implemented in the western regions for the 2015—2018 years,
where the largest number of united territorial communities was formed. The analysis of indicators for the formation of
united territorial communities testifies that reforms in decentralization and a new regionalism formation in general are
taking place in Ukraine, but the indicators are not consistent with the Government's planned indicators.
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дію, координацію та зусилля таких інституцій,
спрямованих на розвиток регіонів.

За даними опитування, проведеного компа-
нією Kantar TNS в Україні в рамках моніторин-
гу сприйняття реформ у суспільстві, більшість
респондентів, а саме 55 % інтерв'юйованих,
підтримують запровадження реформи децент-
ралізації в Україні і тільки 14 % — не підтриму-
ють.
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При цьому майже половина респондентів,
а саме 49,3 %, розуміють під децентралізацією,
перш за все, передачу частину владних повно-
важень від центральних органів влади до
органів місцевого самоврядування; менше опи-
таних, а саме 40,6 %, вважають, що децентра-
лізація передбачає передачу частини бюджету
від центральних органів влади до органів місце-
вого самоврядування, а що це одночасно пере-
дача повноважень та бюджету — вважають
37,3%. Також 56 % вважають, що децентралі-
зація підвищить ефективність місцевого само-
врядування і тільки 6 % — вважають навпаки
[10]. Такі результати опитування підтверджу-
ють актуальність питань, пов'язаних із децент-
ралізацію як одним із процесів становлення но-
вого регіоналізму в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам становлення нового регіона-
лізму в умовах глобалізації та інтеграції, осмис-
ленню теоретико-методологічних засад при-
свячено праці вітчизняних дослідників, а саме:
А. Амоши, М. Бутко, Б. Бураковського, С. Вов-
канича, А. Власюка, В. Гейця, А. Гриценка,
Б. Данилишина, В. Загорського, І. Зварич, В. Кра-
вцива, Є. Лібанової, С. Пирожкова, С. Романю-
ка, В. Сиденка, Л. Семіва, Л. Чернюк та ін.

Питання децентралізації як системи зміни
державного та місцевого управління досліджува-
лися такими вченими, як: Є. Васильков, А. Галь-
чинський, М. Гетьманчук, В. Ємельянов, А. Жи-
цький, І. Зварич, Т. Кальченко, Н. Мирна,
О. Чугріна, Г. Щедрова та ін.

Серед іноземних дослідників, які досліджу-
ють питання нового регіоналізму, необхідно
відмітити: В. Барнза, М. Кітінга, П. Кука, Л. Ле-
дебура, Дж. Лонгліна, Дж. Луфліна, Дж. Мак-
Комби, Ч. Ф. Сейбла, М. Сеттерфілда, М. Стор-
пера, А. Харрелла, Б. Хеттне Д. Цейтлін та ін.

ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

Віддаючи належне науковому доробку вче-
них, необхідно зазначити, що, незважаючи на
активний пошук у цьому напрямі наукових дос-
ліджень, питання децентралізації як процесу
становлення нового регіоналізму в Україні за-
лишаються недостатньо розробленими та по-
требують подальших досліджень.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оцінювання законодавчого за-

безпечення процесу децентралізації влади в умо-
вах становлення нового регіоналізму в Україні.

Для досягнення поставленої мети у статті
було проаналізовано:

— законодавче забезпечення процесу де-
централізації в Україні;

— процес децентралізації влади та рефор-
мування місцевого самоврядування влади за да-
ними моніторингу Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства України;

— поточні та планові показники, затверд-
жені Урядом, щодо об'єднаних територіальних
громад за 2015—2018 рр.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Практична реалізація реформування систе-

ми управління у напрямі її децентралізації,
спрямованої на становлення в Україні євро-
пейських цінностей, була розпочата у 2015 році.
До законодавчих актів щодо децентралізації
необхідно віднести:

— Указ Президента України "Про першо-
чергові заходи розвитку місцевого самовряду-
вання в Україні на 2017 рік", у якому одним із
основних пріоритетних завдань розвитку краї-
ни декларується підвищення інституційної
здатності місцевого самоврядування [9];

— Розпорядження Кабінету Міністрів Ук-
раїни "Деякі питання реалізації Концепції ре-
формування місцевого самоврядування та те-
риторіальної організації влади в Україні", у
якому викладено доопрацьовану редакцію пла-
ну заходів щодо впровадження Концепції ре-
формування місцевого самоврядування та те-
риторіальної організації влади в Україні [6];

— Розпорядження Кабінету Міністрів Ук-
раїни "Про затвердження середньострокового
плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та
плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік", у
якому основним пріоритетом розбудови систе-
ми дієвого врядування в Україні визначено ре-
форму децентралізації тощо [7].

Певним кроком у напрямі законодавчого
забезпечення децентралізації як процесу ста-
новлення нового регіоналізму було створення
Кабінетом Міністрів України:

по-перше, у 2009 року Ради з питань регіо-
нального розвитку та місцевого самоврядуван-
ня (одними із головних завдань якої є: прове-
дення аналізу державної регіональної політи-
ки, зокрема щодо розвитку місцевого самовря-
дування; пошук ефективних шляхів її вдоско-
налення; напрацювання спільних планів дій цен-
тральних, місцевих органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування [5]);

по-друге, у 2015 році Міжвідомчої коорди-
наційної комісії з питань регіонального розвит-
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ку (одними із головних завдань якої є: забез-
печення координації дій органів виконавчої
влади із забезпечення формування та реалізації
державної регіональної політики, зокрема з
обов'язковим залученням органів місцевого са-
моврядування до формування та реалізації дер-
жавної регіональної політики, а також до узго-
дження галузевих прогнозів розвитку регіонів
із стратегічними завданнями державної регіо-
нальної політики [1]);

по-третє, у 2016 році офісу реформ у вигляді
постійно діючого консультативно-дорадчого
органу Кабінету Міністрів України (одним із
головних завдань якого є: забезпечення належ-
ного рівня організації та координації впровад-
ження реформ в Україні; здійснення моніто-
рингу та аналізу стану передбачених заходів
щодо впровадження реформ; підготовка про-
позицій, планування заходів та механізмів їх
реалізації щодо впровадження реформ [3]).

Також між центральним офісом реформ на-
лагоджено взаємодію із утвореними регіональ-
ними офісами — Центрами розвитку місцевого
самоврядування та секторальними офісами
підтримки децентралізації, до яких відносяться
галузі охорони здоров'я, освіти, соціального за-
хисту, планування територій, культури тощо.

Створення Центрального офісу та регіо-
нальних Центрів розвитку місцевого самовря-
дування було розпочато у межах здійснюваної
в Україні "Програми для України з розширен-
ня прав і можливостей на місцевому рівні,
підзвітності та розвитку "U-LEAD з Європою""
[4], яка фінансується Європейським союзом, а
також такими країнами: Німеччина, Данія,
Польща, Швеція та Естонія. В межах програми
"U-LEAD з Європою", що триватиме з 1 січня
2016 р. по 30 червня 2020 р. передбачено фінан-
сування у розмірі 102 млн євро.

Програма передбачає: впровадження за-
ходів щодо реформ децентралізації та регіо-
нальної політики з метою посилення горизон-
тальної й вертикальної координації всіх рівнів
управління та посилення можливостей суб'єк-
тів економіки на місцевому, регіональному та
національному рівнях; розроблення заходів
щодо розширення прав та можливостей об'єд-
наних громад у контексті децентралізації з ме-
тою надання громадянам країни високоякісних
послуг в умовах становлення нового регіона-
лізму в Україні.

Міністерством регіонального розвитку, бу-
дівництва та житлово-комунального господар-
ства України було проведено моніторинг про-

Таблиця 1. Поточні та планові показники, затверджені Урядом,
щодо об'єднаних територіальних громад (ОТГ), сумарно за 2015—2018 рр.

Джерело: розроблено на основі даних Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господар-
ства України [2]. Дані по Донецькій та Луганській областях без урахування тимчасово окупованої території.

 
Кіль-
кість 

ОТГ, од. 

Площа 
ОТГ, % 

Територіальні 
громади, що 

об’єдналися, % 

Кількість ОТГ, 
з кількістю 

жителів менше 
5 тис. осіб, % 

Кількість 
населення 
ОТГ, % до 
населення 

області 

Планові 

показники 

Уряду щодо 

кількості ОТГ, 

од. 

Планові 

показники 

Уряду щодо 

площі 

перспективних 

громад, % 

Україна 731 32,2 31,1 35,7 18,0 1200 75,7 

Вінницька область 35 15,1 14,9 48,6 16,0 57 38,0 
Волинська область 43 46,0 43,5 37,2 28,6 74 94,4 
Дніпропетровська обл. 61 53,6 52,3 42,6 15,1 90 97,6 
Донецька область 15 34,0 37,1 20,0 13,6 39 97,6 
Житомирська область 46 56,5 56,7 34,8 37,2 55 79,5 
Закарпатська область 6 4,8 5,9 0,0 5,7 0,0 0,0 
Запорізька область 46 57,1 54,5 47,8 20,8 67 97,3 
Ів.-Франківська обл. 25 17,4 21,5 12,0 16,2 58 94,3 
Київська область 12 9,3 10,0 16,7 8,8 29 54,3 
Кіровоградська обл. 17 14,5 12,0 41,2 13,3 54 100,0 
Луганська область 12 30,9 34,4 25,0 25,6 25 93,8 
Львівська область 35 17,6 19,3 31,4 11,1 72 72,8 
Миколаївська область 29 35,8 32,6 41,4 20,1 40 83,3 
Одеська область 28 28,1 25,7 17,9 13,2 32 29,4 
Полтавська область 42 27,2 30,0 50,0 19,9 54 45,5 
Рівненська область 28 25,0 27,4 35,7 16,6 66 100,0 
Сумська область 30 36,7 35,3 36,7 21,8 52 95,8 
Тернопільська обл. 42 39,6 40,0 47,6 32,0 36 33,4 
Харківська область 16 14,3 14,6 0,0 7,5 58 98,0 
Херсонська область 28 28,9 32,6 39,3 19,3 49 90,0 
Хмельницька область 41 53,5 54,4 24,4 36,7 53 88,7 
Черкаська область 27 18,7 17,8 48,1 14,2 55 64,3 
Чернівецька область 29 39,6 38,0 24,1 31,3 34 59,5 
Чернігівська область 38 51,9 52,9 39,5 35,6 51 79,3 
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цесу децентралізації влади та реформування
місцевого самоврядування [2] (див. табл. 1).

Станом на 2018 р. в Україні налічується
731 об'єднана територіальна громада (які ут-
ворилися з 3399 територіальних громад), що
становить 60,9 % від запланованої Урядом
кількості об'єднаних територіальних громад на
цей період. Вони охоплюють 32,2 % площі Ук-
раїни (180,0 тис. м2), що становить 42,5 % від
запланованих показників Уряду на цей період
та охоплюють 18 % населення України (6,4 млн
осіб). Для порівняння, у 2015 р. було утворено
159 об'єднаних територіальних громад, що
охоплювали 1,4 млн осіб та 36,6 тис. м2. В Ук-
раїні залишаються необ'єднаними 7540 терито-
ріальних громади.

Найбільша кількість утворених об'єднаних
територіальних громад спостерігається у
Дніпропетровській області — 61 одиниця, що
займають 53,6 % площі території області та
охоплюють 15,1 % населення регіону. У Жито-
мирській області — 46 одиниць, що займають
56,5 % площі території області та охоплюють
37,2 % населення регіону. Така ж кількість, а
саме 46 об'єднаних територіальних громад на-
лічується у Запорізькій області, які займають
57,1 % площі області та охоплюють 20,8 % на-
селення регіону. У Волинській області 43 об'єд-
наних територіальних громад, що займає 46,0%
площі та охоплює 28,6 % населення регіону.

Але, незважаючи на досягнуті результати,
ці та інші області не досягли запланованих по-
казників Урядом на цей період. Винятком є
тільки Закарпатська та Тернопільська області.
У Тернопільській області за планом Уряду у
період з 2015—2018 рр. планувалось створення
36 об'єднаних територіальних громад, що по-
винні були охоплювати 33,4 % площі області.
По факту в Тернопільській області створено
42 об'єднання територіальних громад, що зай-
має 40,0 % площі та охоплює 32,0 % населення
регіону. У Закарпатській області Урядом не
планувалось утворення громад, а було створе-
но 6 об'єднань територіальних громад, що зай-
мають 4,8 % площі та охоплює 5,7 % населення.

ВИСНОВКИ
Отже, за 2015—2018 рр. найбільш активно

реформа щодо децентралізації відбувається у
західних регіонах, де було утворено найбіль-
шу кількість об'єднаних територіальних гро-
мад. Так, за такими показниками, як кількість
утворених об'єднаних територіальних громад,
їх площею, охопленням частки населенням ре-
гіонів, кількістю громад, які об'єдналися, пер-
ше місце займає Житомирська область, на дру-

гому місці, знаходиться Хмельницька область.
Проведений аналіз показників щодо утво-

рення об'єднаних територіальних громад за-
свідчує, що в Україні відбувається просування
реформ стосовно децентралізації та становлен-
ня нового регіоналізму в цілому, але при цьо-
му, отримані показники не відповідають плано-
вим показникам Уряду. В цілому, досвід утво-
рення об'єднаних територіальних громад пози-
тивно впливає на сприйняття реформ населен-
ням України.

Подальших досліджень вимагають питання
фінансової децентралізації в межах становлен-
ня нового регіоналізму в Україні.
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