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У статті обгрунтовано соціальноLекономічні засади  забезпечення самодостатності об'єднаних територіальних
громад. Систематизовано та запропоновано сутнісний зміст реформи децентралізації в Україні. Визначено, що ефекL
тивність функціонування ОТГ визначається рівнем їх самодостатності. Особливу увагу приділено проблемі розшиL
рення соціальноLекономічного потенціалу, здатного забезпечити ефективне функціонування детермінантних сфер
фінансової та соціальної децентралізації, децентралізації в сферах освіти, охорони здоров'я, надання адміністраL
тивних послуг та передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення із державної у комунальну власність
об'єднаних територіальних громад.

З метою диференційованого підходу до розширення соціальноLекономічного потенціалу проведено класифікаL
цію областей України за рівнем самодостатності сформованих територіальних громад. Встановлено, що рівень саL
модостатності сформованих територіальних відображає рівень володіння матеріальними, соціальними та фінансоL
вими ресурсами в достатніх обсягах, для реалізації функцій місцевого самоврядування, які відповідатимуть загальL
нодержавним стандартам.

The article substantiates the socioLeconomic principles of ensuring the selfLsufficiency of the united territorial
communities. The essence of the decentralization reform in Ukraine is systematized and proposed.

The purpose of the article is to study the socioLeconomic principles of ensuring the selfLsufficiency of the united
territorial communities.

It is determined that the effectiveness of OTG functioning is determined by the level of selfLsufficiency. Particular
attention is paid to the problem of the expansion of socioLeconomic potential capable of ensuring the effective functioning
of the determinants of financial and social decentralization, decentralization in the spheres of education, health care,
provision of administrative services and the transfer of agricultural land from the state to the communal property of the
united territorial communities. In order to differentiate approach to the expansion of socioLeconomic potential, the
classification of Ukrainian regions according to the level of selfLsufficiency of the formed territorial communities has
been conducted.

The process of financial decentralization, which began in Ukraine in 2014, requires inLdepth study of the practical
aspects of ensuring the selfLsufficiency of the united territorial communities. The main purpose of the reforming is to
change the management model with an emphasis on decentralization in the development of the territories of regions
based on creation of selfLsufficient administrativeLterritorial units on the principle of selfLgovernment.

It is established that the level of selfLsufficiency of the formed territorial reflects the level of possession of material,
social and financial resources in sufficient volumes, for realization of functions of local selfLgovernment, which will
correspond to national standards.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процес фінансової децентралізації, який

розпочався в Україні у 2014 році, потребує по�
глибленого вивчення практичних аспектів за�
безпечення самодостатності об'єднаних тери�
торіальних громад. Головна мета реформуван�
ня полягає у зміні моделі управління з акцен�
том на децентралізацію у розвитку територій
регіонів на основі створення самодостатніх
адміністративно�територіальних одиниць за
принципом самоврядування. Результатом тако�
го реформування має стати розширення соці�
ально�економічного потенціалу та створення
дієвого механізму на муніципальному рівні,
здатного забезпечити ефективне функціону�
вання детермінантних сфер фінансової та соці�
альної децентралізації, децентралізації в сфе�
рах освіти, охорони здоров'я, надання адміні�
стративних послуг та передачі земельних діля�
нок сільськогосподарського призначення із
державної у комунальну власність об'єднаних
територіальних громад.

Зовнішні виклики глобалізаційного еконо�
мічного середовища та інтеграції у світовий ви�
сококонкурентний простір потребують від ук�
раїнського уряду виважених управлінських
рішень у сфері розподілення відповідальності
за раціоналізацію використання ресурсів окре�
мою територіальною громадою з метою підви�
щення ефективності використання податків
місцевих бюджетів, які мають бути спрямовані
на соціально�економічний розвиток.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика формування спроможних
територіальних громад та ефективного розвит�
ку системи самоврядування в національній еко�
номіці висвітлена в наукових роботах таких
вітчизняних вчених: Г. Гички, А. Плехатого,
О. Лук'янської, А. Бутенко, Т. Уманець, О. Да�
рієнко, С. Серьогіна, Ю. Шарова, Є. Бородіна,
Н. Гончарук та інших. Увага зазначених нау�
ковців зосереджена на інноваційних підходах
до оцінки економічної самодостатності тери�
торіальних громад та управлінні їх стратегіч�
ним розвитком.

Ключові слова: об'єднані територіальні громади, самодостатність, соціально4економіч4
ний розвиток, децентралізація.

Key words: united territorial communities, self4sufficiency, socio4economic development, decent4
ralization.

The results of the decentralization reform in Ukraine are primarily dependent on overcoming the contradictions in
the legislative and regulatory acts that should become the legal basis for the formation of a new administrativeLterritorial
structure of our state.

Однак, попри значний доробок та важливі
результати наукових досліджень, в умовах децен�
тралізації влади та заходів реформування акту�
альним залишається питання обгрунтування соц�
іально�економічних засад забезпечення самодо�
статності об'єднаних територіальних громад.

ФОРМУВАННЯ ЦІЛЕЙ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою статті є дослідження соціально�еко�

номічних засад забезпечення самодостатності
об'єднаних територіальних громад.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Реформа децентралізації передбачає створен�
ня нової ланки в системі адміністративного уст�
рою України шляхом запровадження нової адм�
іністративно�територіальної одиниці — об'єд�
наної територіальної громади (ОТГ). Відповідно
до Закону України "Про добровільне об'єднання
територіальних громад" серед принципів добро�
вільного об'єднання територіальних громад на
першому місці зазначено принцип конституцій�
ності та законності [7], але Конституцією Украї�
ни не передбачено такої адміністративно�тери�
торіальної одиниці як об'єднана територіальна
громада, що створює певні розбіжності та не�
зручності з точки зору нормативно�правового ре�
гулювання. Отже, першим питанням, яке потре�
бує невідкладного вирішення є необхідність змін
у Конституції нашої держави щодо питань децен�
тралізації з метою імплементації Європейської
хартії місцевого самоврядування [3]. Перші кро�
ки в цьому напрямі було здійснено шляхом прий�
няття проєкту Закону про засади адміністратив�
но�територіального устрою України, який "виз�
начає засади адміністративно�територіального
устрою України, порядок утворення, ліквідації,
встановлення і зміни меж адміністративно�тери�
торіальних одиниць" [8].

Схематично процес реформування можна
представити так (рис. 1).

Процес децентралізації відбувається посту�
пово. За даними "Моніторингу процесу децен�
тралізації влади та реформування місцевого
самоврядування" відсоток населення, яке про�
живає на території усіх ОТГ на початок 2019 ро�
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ку складав приблизно 20% [4]. Починаючи з
2015 року, відбувається поступове зменшення
кількості необ'єднаних та не приєднаних тери�
торіальних громад (рис. 1) та відповідно,
збільшення кількості об'єднаних територіаль�
них громад (рис. 2). Слід зазначити, що темп
приросту поступово зменшується.

Ефективність функціонування ОТГ визна�
чається рівнем їх самодостатності [2]. На наш по�
гляд, оцінювання рівня самодостатності об'єд�
наних територіальних громад доцільно проводи�
ти враховуючи наступні показники: кількість на�

селення об'єднаної територіальної громади, пло�
ща об'єднаної територіальної громади, кількість
територіальних громад, що не об'єдналися,
кількість територіальних громад, з чисельністю
менш ніж 5 тис. осіб, індекс бюджетної прозо�
рості об'єднаної територіальної громади. Слід
зазначити, що ефективний розвиток громади та
зростання доходів на душу населення за статис�
тичними оцінками стає можливим з кількістю
населення в громаді понад 5000 осіб, що зумови�
ло формування цього показника саме на такому
кількісному рівні. Крім того, індекс бюджетної

Рис. 1. Сутнісний зміст реформи децентралізації в Україні
Джерело: [11].
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прозорості об'єднаної територіальної громади є,
на наш погляд, неодмінною частиною оцінюван�
ня рівня самодостатності, з причини того, що саме
він відображає забезпеченість доступу до бюд�
жетного процесу громадськості та інформуван�
ня громадян щодо планування, організації та ви�
конання місцевих бюджетів [4].

З метою здійснення класифікації областей
України за рівнем самодостатності сформова�

них територіальних громад було застосовано
кластерний аналіз — метод багатомірної кла�
сифікації даних, який дозволяє згрупувати
об'єкти дослідження (в нашому випадку — ре�
гіони України) за схожою структурою, яка виз�
начається показниками самодостатності сфор�
мованих територіальних громад.

За результатами кластеризації 24 регіони
України було виокремлено п'ять кластерів, які

відповідають певним рівням само�
достатності (табл. 1).

Слід зазначити, що рівень са�
модостатності сформованих те�
риторіальних показує рівень во�
лодіння матеріальними, соціаль�
ними та фінансовими ресурсами в
достатніх обсягах, для реалізації
функцій місцевого самоврядуван�
ня, які відповідатимуть загально�
державним стандартам. Отже,
доцільним стає розгляд показ�
ників розвитку об'єднаних тери�
торіальних громад за складовими
децентралізації на прикладі пред�
ставників кластерів за рівнем са�
модостатності. З цією метою, зап�
ропоновано виокремлення таких

Рис. 2. Кількість необ'єднаних та не приєднаних територіальних громад
Джерело: [5].

Рис. 3. Кількість об'єднаних територіальних громад
Джерело: [5].

Таблиця 1. Класифікація областей України за рівнем
самодостатності сформованих територіальних громад

Джерело: [10].

Кластер Область Показники кластеризації 
Кластер 1 (високий рівень 
самодостатності) 

Житомирська, 
Чернігівська, Запорізька, 
Дніпропетровська, 
Хмельницька 

Кластер 2 (рівень 
самодостатності вище 
середнього) 

Волинська, Сумська, 
Чернівецька, 
Тернопільська, Луганська, 
Миколаївська 

Кластер 3 (середній рівень 
самодостатності) 

Донецька, Івано-
Франківська, Харківська, 
Рівненська, Черкаська, 
Полтавська,  

Кластер 4 (рівень 
самодостатності нижче 
середнього) 

Херсонська, Одеська, 
Львівська, Київська 

Кластер 5 (низький рівень 
самодостатності) 

Кіровоградська, 
Вінницька, Закарпатська 

1. Кількість населення 
об’єднаної 
територіальної громади. 
2. Площа об’єднаної 
територіальної громади. 
3. Кількість 
територіальних громад, 
що не об’єдналися. 
4. Кількість 
територіальних громад, з 
чисельністю менше  
5 тис. осіб. 
5. Індекс бюджетної 
прозорості об’єднаної 
територіальної громади 
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складових децент�
ралізації: фінансо�
ва децентралізація,
децентралізація у
сфері освіти, децен�
тралізація в сфері
соціальної політи�
ки, децентралізація
у сфері надання ад�
міністративних по�
слуг (табл. 2).

Систематизова�
ні дані щодо скла�
дових децентралі�
зації об'єднаних те�
риторіальних гро�
мад говорять про те, що лідером за складовою
фінансової децентралізації у кластері з висо�
ким рівнем самодостатності є Житомирська
область, яка також є передовою і за складовою
децентралізації у сфері освіти та соціальної
політики. Що стосується децентралізації у
сфері надання адміністративних послуг, то
лідируючі позиції належать Одеській та
Вінницькій областям.

За результатами фінансової децентралізації
зростання доходів загального фонду місцевих
бюджетів за січень — березень 2019 року на 1 меш�
канця у порівнянні з таким же періодом у 2018 році
відбулось наступним чином: власні доходи на
1 мешканця зросли на 22,7% та становили
1632,6 грн; приріст показника ПДФО на 1 мешкан�
ця склав 28,6%, а місцеві податки й збори на 1 меш�
канця склали 470,8 грн, що більше на 29,2% за ана�
логічний період 2018 року [5]. Частка місцевих по�
датків та зборів у власних доходах місцевих бюд�
жетів у 2018 році становила 26,1%. За прогнозни�
ми значеннями цей показник у 2019 році станови�
тиме 27,5%, що позитивно впливатиме на зростан�
ня доходів загального фонду місцевих бюджетів.

У 2019 році у порівнянні з 2014 роком,
державна підтримка місцевого та регіональ�
ного розвитку зросла у 41,5 раза та становила
20,75 млрд грн Державна фінансова підтримка
місцевого та регіонального розвитку передба�
чає субвенцію на соціально�економічний роз�
виток, державний фонд регіонального розвит�
ку, субвенцію на інфраструктуру ОТГ, кошти
на будівництво спортивних об'єктів, субвенцію
на розвиток медицини у сільській місцевості та
кошти на підтримку секторальної регіональної
політики. Найбільша доля фінансової допомо�
ги припадає на державний фонд регіонального
розвитку та складатиме 7,7 млрд грн у 2019 році.

Децентралізація у сфері освіти реалізуєть�
ся через створення опорних шкіл в областях,

та в ОТГ. Велике значення приділяється ство�
ренню класів з інклюзивним навчанням в опор�
них школах та їх філіях Децентралізація у сфері
охорони здоров'я полягає у підвищенні доступ�
ності та якості медичного обслуговування у
сільській місцевості. Так, за період реформу�
вання було створено 517 проєктів з охорони
здоров'я загальною вартістю 2,9 млрд грн [5].

ВИСНОВКИ
Отже, результати реформування децентра�

лізації в Україні передусім залежать від подо�
лання суперечностей у законодавчих та норма�
тивно�правових актів, які мають стати право�
вою основою формування нового адміністра�
тивно�територіального устрою нашої держави.
Стійкий соціально�економічний розвиток об�
'єднаних територіальних громад формується на
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спільства, що, своєю чергою, є вимірником
ефективності місцевого самоврядування.
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