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Завдання Проєкту «ГОВЕРЛА»

• Сприяти Уряду України у просуванні та здійсненні  

реформи децентралізації. 

• Надати підтримку органам місцевого самоврядування, які 

повинні стати більш спроможними, підзвітними перед 

громадянами та такими, які здатні ефективно надавати 

послуги. 
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Основні компоненти Проєкту «ГОВЕРЛА»

Компонент 1: Забезпечення дедалі більшої 

інституціоналізації та ефективності системи місцевого 

самоврядування в Україні.

Компонент 2: Сприяння більш самодостатньому 

регіональному управлінню.

Компонент 3: Створення механізмів, що допоможуть 
громадянам відігравати дедалі більшу роль у місцевому 
самоврядуванні.
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Компонент 1.

• Результати: Сформована ефективна правова основа для здійснення 
децентралізації, включаючи секторальну та фіскальну. 

• Основні партнери
Міністерство розвитку громад та територій України, інші секторальні   
міністерства
Комітет  ВРУ з питань організації державної влади, місцевого 
самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, інші Комітети 
ВРУ, секретаріати Комітетів ВРУ
Асоціації органів місцевого самоврядування

• Планування діяльності
Програма діяльності Уряду (в сфері децентралізації)
План законопроектної роботи ВРУ, план роботи Комітетів ВРУ
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Компонент 2.

• Результати: Територіальні громади, які здатні реалізовувати нові 
повноваження, включаючи управління персоналом, адміністрування і 
фінансову прозорість. Побудована система, яка забезпечує належне 
фінансування регіональних органів влади 

• Основні партнери
Обласні державні адміністрації – партнери «ГОВЕРЛА»

Районні державні адміністрації

Територіальні органи - партнери «ГОВЕРЛА»

Асоціації органів місцевого самоврядування, НУО, бізнес-асоціації

• Планування діяльності
Спільні Плани підтримки територіальних громад
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Компонент 3.

• Результати: Підвищена обізнаність й участь громадян у бюджетуванні, 
плануванні та прийнятті рішень щодо надання послуг в громадах.

• Основні партнери

НУО

Молодіжні організації

Асоціації органів місцевого самоврядування

Органи місцевого самоврядування
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Інструменти підтримки профільного Комітету ВРУ (Компонент 1)

• Експертна підтримка при розробці/ супроводі законопроєктів, в тому 
числі:
• аналіз міжнародного досвіду відповідно до предмету регулювання (обмін 

досвідом) 
• аналіз застосування законодавства в громадах-партнерах Проєкту 

«ГОВЕРЛА» (польові дослідження, опитування)

Технічна допомога: 
Основна - штатні працівники Проєкту «ГОВЕРЛА»
Додатково - короткострокові експерти, в тому числі міжнародні
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Інструменти підтримки профільного Комітету ВРУ (Компонент 1)

• Комунікаційна підтримка децентралізації

• круглі столи 

• комітетські слухання

• публічні обговорення

• публікації
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Методика відбору областей (Компонент 2)

• Застосування аналітичного інформаційного інструменту 

• Визначення індикаторів для відбору областей 

• Визначення комплексної оцінки областей на основі 
індикаторів

•Відбір областей, що набрали більше та менше балів
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Відбір областей: ключові індикатори (показники)

1. Населення

2. Щільність населення

3. Валовий регіональний продукт на душу населення, 2019 рік 

4. Наявний дохід на душу населення, 2020 рік

5. Надходження від податку на доходи фізичних осіб, 2020 рік

6. Економічно активне населення, 2018 рік

7. Кількість територіальних громад, які уклали угоди про міжмуніципальне співробітництво, 
2021 рік

8. Кількість ЦНАПів, 2021 рік

9. Видатки на загальну середню освіту в розрахунку на одного учня, 2019 рік

10. Підтримка реформи децентралізації донорами в розрізі регіонів 

11. Явка на місцевих виборах, 2020 рік
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Методика відбору громад

Додаткові індикатори

1. Тип громади («нова», сформована за результатами виборів 2020 року / 
«стара»)

2. Функціональний тип територій (відповідно до Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021-2027)

Виключення територіальних громад, які: 

1. створені на базі обласних центрів

2. з населенням більш ніж 100 000 жителів

3. які потребують негайної підтримки (відповідно до Державної стратегії 
регіонального розвитку на 2021-2027)
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Аналітичний
інформаційний
інструмент
(дашборд) 
«ГОВЕРЛА»


