КОМІТЕТ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ,
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА МІСТОБУДУВАННЯ

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ
ЩОДО ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Грудень 2020 року

Підготовлено Шкуріною Лідією Борисівною, національною
консультанткою

проєкту

ЄС-ПРООН

з

парламентської

реформи. Лідія Шкуріна також є консультанткою у зміцненні
співпраці з державними органами та органами місцевого
самоврядування для Комітету з питань організації державної
влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування.

Оцінка ефективності застосування законодавства щодо децентралізації влади

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

ЗМІСТ
5

ВСТУП

7

ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

7

Старт реформи децентралізації в Україні

9

Зміни до Конституції України щодо децентралізації влади

13

Добровільне об’єднання територіальних громад та фінансова
децентралізація

17

Формування нового адміністративно-територіального устрою

20

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ ЗАКОНОДАВЧИХ
АКТІВ В ЧАСТИНІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

20

Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»

24

Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про порядок вирішення
питань адміністративно-територіального устрою Української РСР»

25

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

26

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

28

ВИСНОВКИ

3

Оцінка ефективності застосування законодавства щодо децентралізації влади

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ
ТА АБРЕВІАТУРИ
PLS

Post-legislative scrutiny

ВРУ

Верховна Рада України

ЗУ
КМУ
Мінрегіон

Закон України
Кабінет Міністрів України
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України

ОТГ

Об’єднана територіальна громада

РСР

Радянська Соціалістична Республіка

4

Оцінка ефективності застосування законодавства щодо децентралізації влади

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

ВСТУП
Реформа децентралізації влади в Україні – це комплексний процес змін до законодавства
України з метою передачі повноважень та фінансів від органів державної влади органам
місцевого самоврядування. Реформа розпочалася в 2014 році та стала однією із найбільш
дієвих реформ, отримавши схвальні відгуки від Європейського Союзу, Ради Європи, багатьох
держав та міжнародних партерів України.
На кінець 2020 року реформа впритул наблизилась до свого логічного завершення, однак, все
ще потребує прийняття нових законодавчих актів та внесення змін до діючих.
У зв’язку із зазначеним в рамках сприяння діяльності Комітету Верховної Ради України з
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку
та містобудування та виконання ним контрольної функції проведено оцінку ефективності
застосування положень основних нормативно-правових актів у сфері місцевого самоврядування
та територіальної організації влади.
Основна ціль вказаної оцінки – виявлення основних проблемних питань, що потребують
законодавчого врегулювання для успішного завершення реформи децентралізації влади в
Україні.
В даному дослідженні надано загальний аналіз нормативно-правового забезпечення реформи
децентралізації та проведено оцінку ефективності застосування наступних законодавчих
актів: Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
та Указу Президії Верховної Ради Української РСР «Про порядок вирішення питань
адміністративно-територіального устрою Української РСР».
В процесі оцінки було використано існуючі методи здійснення аналізу практики застосування
законодавства та методологічні підходи та рекомендації1 для оцінювання ефективності
застосування законодавства (post-legislative scrutiny), підготовлені для Верховної Ради України
проектом Європейського Союзу та Програми розвитку ООН з парламентської реформи та
здійснено цілеспрямоване поетапне вивчення існуючої у відкритих джерелах інформації щодо
реалізації законодавчих актів у сфері децентралізації влади в Україні.
Ураховуючи стислі строки підготовки та особливості проведення оцінювання ефективності
застосування законодавства в період карантинних обмежень викликаних пандемією
коронавірусної хвороби, аналітичний звіт за результатами оцінювання не містить даних щодо
результатів публічних консультацій з предмету та цілей оцінювання, так само як і позицій
заінтересованих сторін.

1

Методологічні підходи та рекомендації для Верховної Ради Укра їни щодо здійснення оцінки ефективності застосування законодавства

5

Оцінка ефективності застосування законодавства щодо децентралізації влади

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

Також під час підготовки до оцінювання було виокремлено основне коло суб’єктів пов’язаних з
реформою децентралізації, а саме:
z

z

z

z

На державному рівні:
•

Президент України;

•

Верховна Рада України;

•

Кабінет Міністрів України;

•

громадські організації.

На регіональному рівні:
•

місцеві державні адміністрації;

•

депутати обласних та районних рад.

На місцевому рівні:
•

сільські, селищні та міські голови;

•

депутати сільських, селищних, міських рад.

На міжнародному рівні: міжнародні партнери України – Сполучені Штати Америки,
Європейський Союз, Канада, Німеччина, Швеція, Швейцарія, Нідерланди, Данія, проекти
міжнародної технічної допомоги.

Оцінювання проводилося у рамках сприяння діяльності Комітету Верховної Ради України з
питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування національним консультантом для підтримки Комітету у зміцненні співпраці з
державними органами та органами місцевого самоврядування Шкуріною Л.Б.
Строк проведення оцінки – з 20 листопада 2020 року до 10 грудня 2020 року.

6

Оцінка ефективності застосування законодавства щодо децентралізації влади

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ
ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
1.1.

СТАРТ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Процес децентралізації було розпочато в 2014 році після схвалення Кабінетом Міністрів України
Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні2.
Концепцією визначено напрями, механізми і строки формування ефективного місцевого
самоврядування та територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного
життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг,
становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах
життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних
громад.
На основі положень Європейської хартії місцевого самоврядування Концепцією окреслено
основні завдання реформи децентралізації влади в Україні:
•

забезпечення доступності та якості публічних послуг;

•

досягнення оптимального розподілу повноважень
самоврядування та органами виконавчої влади;

•

визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого
самоврядування та органів виконавчої влади з метою забезпечення доступності та
належної якості публічних послуг, що надаються такими органами;

•

створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення
виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень3.

між

органами

місцевого

Реалізувати реформу планувалося в два етапи. На першому етапі протягом 2014 року
передбачалося:
z

у першочерговому порядку внести до Конституції України зміни щодо утворення
виконавчих органів обласних і районних рад та розподілу повноважень між ними;

2

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету
Міністрів України від 1 квітня 2014 р. № 333-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-р#Text

3

Європейська хартія місцевого самоврядування: Рада Європи; Хартія, Міжнародний документ від 15 жовтня 1985 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_036#Text

7

Оцінка ефективності застосування законодавства щодо децентралізації влади

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

z

розробити проекти та прийняти акти законодавства щодо запровадження механізму
прямого народовладдя, удосконалення правового регулювання процедур проведення
загальних зборів громадян за місцем їх проживання та встановлення додаткових
гарантій діяльності органів самоорганізації населення;

z

створити законодавчу основу для реалізації права територіальних громад на добровільне
об’єднання; створити законодавчу основу для реалізації права територіальних громад на
співробітництво на засадах ресурсно-організаційної кооперації та отримання державної
підтримки для реалізації проектів такого співробітництва; законодавчо врегулювати
нову систему адміністративно-територіального устрою;

z

здійснити моделювання адміністративно-територіальних одиниць у регіонах та
розробити проекти нормативних актів, необхідних для завершення формування нової
системи адміністративно-територіального устрою;

z

визначити Мінрегіон головним центральним органом виконавчої влади з проведення
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади і розробити
на рівні Кабінету Міністрів України механізм координації проведення зазначеного
реформування;

z

провести широку інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань реформування
місцевого самоврядування та територіальної організації влади; завершити формування
законодавчої бази з питань діяльності органів місцевого самоврядування та органів
виконавчої влади на новій територіальній основі з визначенням їх повноважень та
ресурсного забезпечення.

Протягом другого етапу з 2015 року по 2017 рік передбачалося:
z

уніфікувати і стандартизувати публічні послуги, що надаються населенню органами
місцевого самоврядування та органами виконавчої влади з урахуванням принципів
максимальної доступності послуг для споживачів та визначити на законодавчому рівні
умови для їх належного фінансування;

z

провести інституційну реорганізацію органів місцевого самоврядування та місцевих
органів виконавчої влади на новій територіальній основі; провести місцеві вибори з
урахуванням реформованої системи органів місцевого самоврядування; удосконалити
систему планування території громад, вирішити питання забезпечення новостворених
громад схемами планування території та генеральними планами4.

Задля реалізації Концепції Уряд затвердив План заходів, першочерговим завданням в
якому було визначено внесення змін до Конституції України щодо реформування місцевого
самоврядування та територіальної організації влади5.

4

Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

5

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 р. № 591-р [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-2014-р#Text
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ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ

На виконання положень Концепції та Плану заходів з її реалізації п’ятим Президентом України
Петром Порошенком 1 липня 2015 року було подано на розгляд Верховної Ради України проект
Закону України про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації) реєстр.
№ 2217а6.
Головною метою змін, що запропоновані вказаним законопроектом, стали відхід від
централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого
самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні,
реалізація повною мірою положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів
субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування.
Законопроект передбачав внесення змін до статей 85, 92, 106, 118, 119, 121, 132, 133, 140144, 150, а також Перехідних положень Конституції України, а саме закріплювались наступні
положення:

6

z

територія України поділена на громади. Громада є первинною одиницею у системі
адміністративно-територіального устрою України;

z

адміністративно-територіальний устрій України ґрунтується на засадах єдності та
цілісності державної території, децентралізації влади, повсюдності та спроможності
місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-територіальних одиниць
з урахуванням історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних
особливостей, етнічних і культурних традицій;

z

розмежування повноважень у системі органів місцевого самоврядування та їх виконавчих
органів різних рівнів здійснюється за принципом субсидіарності, що відповідає
Європейській хартії місцевого самоврядування;

z

вилучення з конституційного регулювання місцевих державних адміністрацій та
відповідно скасовування інституту голів місцевих державних адміністрацій. Натомість
основні повноваження зосереджуються на базовому рівні – у громаді;

z

утворення виконавчих органів місцевого самоврядування громади, які є підконтрольними
і підзвітними раді громади. При цьому голова громади головує на засіданнях ради
громади, очолює виконавчий орган місцевого самоврядування громади. У свою чергу,
районна й обласна ради обирають зі свого складу відповідно голову районної ради і
голову обласної ради, які очолюють їх виконавчий комітет;

z

закріплення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування;

Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади): проект Закону України від 1 липня 2015 р. реєстр. № 2217а
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=55812
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z

для нагляду за додержанням Конституції і законів України органами місцевого самоврядування пропонується запровадити інститут префектів. Проектом передбачено, що префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням Кабінету Міністрів України
Президент України. Префект зупиняє дію актів місцевого самоврядування з мотивів їх
невідповідності Конституції чи законам України з одночасним зверненням до суду;

z

у разі ухвалення головою громади, радою громади, районною, обласною радою акта, що
не відповідає Конституції України, створює загрозу порушення державного суверенітету,
територіальної цілісності чи загрозу національній безпеці, Президент України зупиняє дію
відповідного акта з одночасним зверненням до Конституційного Суду України, тимчасово
зупиняє повноваження голови громади, складу ради громади, районної, обласної ради та
призначає тимчасового державного уповноваженого;

Загалом запропоновані зміни щодо децентралізації влади в Україні та посилення конституційноправового статусу місцевого самоврядування були схвально оцінені Венеційською комісією7 та
міжнародними партнерами.
Водночас, експерти вказували на наступні недоліки законопроекту:
•

у пункті 29 статті 85 говориться про те, що до повноважень Верховної Ради України
належить «утворення і ліквідація громад, районів, областей». Проте, в подальшому у
статті 113 стверджується, що адміністративно-територіальними одиницями України є
«громади, райони, регіони». Таким чином, можливість модифікації статусу Автономної
Республіки Крим ніби взагалі вилучається із парламентської компетенції. Адже за
проектом АРК є одним з «регіонів», утворення і ліквідація яких до компетенції Верховної
Ради України не належить8;

•

пунктом 30 частини першої статті 85 зберігається необмежене право Верховної Ради
України на призначення позачергових виборів місцевого самоврядування, ця норма
використовувалася народними депутатами України або для дострокового припинення
повноважень органів місцевої влади без об’єктивних на це підстав, або для гальмування
позачергових виборів – залежно від інтересів тих чи інших парламентських фракцій з
метою недопущення невигідних для них результатів9;

•

статтею 144 закріплюється нечітке розмежування повноважень Президента України та
префектів із оскарження актів органів місцевого самоврядування. Зокрема, як Глава
держави, так і префект можуть скасовувати рішення органів місцевого самоврядування
з мотивів невідповідності Конституції України із одночасним оскарженням їх у суді10;

7

Висновок Венеціанської Комісії щодо проекту Закону України про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації) реєстр. № 2217а.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : // https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2015)029-e

8

Критичні зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо територіального устрою та місцевого
самоврядування). Стаття від 24 серпня 2015 р. Авт.: Речицький В. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи [Електронний ресурс].
– Режим доступу : // http://khpg.org/index.php?id=1440436255

9

Децентралізація влади: порядок денний на середньострокову перспективу. Аналітична доповідь. Авт.: Жаліло Я.А., Шевченко О.В., Романова В.В.
та ін. Національний інститут стратегічних досліджень. – К.: 2019. – 115 с.

10 Там само.
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•

статтею 118 встановлюється, що «префект під час здійснення своїх повноважень
відповідальний перед Президентом України, підзвітний та підконтрольний Кабінетові
Міністрів України». Дана норма закріплює те, що префект з одного боку повинен
виконувати рішення Уряду, а з іншого – фактично підпорядкований Президенту України11;

•

не забезпечення належного контролю за діяльністю префектів, неналежного визначення
їх повноважень, а також не забезпечення домірності заходів контролю за органами
місцевого самоврядування з боку префектів12.

Найбільше дискусій у суспільстві та між різними політичними силами у Парламенті викликала
імплементація у законопроект положення Мінських угод щодо закріплення в Конституції
України норми про те, що «особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих
районах Донецької і Луганської областей визначаються окремим законом». Саме це у підсумку
стало причиною того, що вказаний законопроект так і не було прийнято.
Чергова спроба внести зміни до Основного Закону України в частині децентралізації відбулась за
ініціативи Президента України Володимира Зеленського, яким 13 грудня 2019 року було подано
на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Конституції
України (щодо децентралізації влади) реєстр. № 259813.
Однак, зважаючи на критичні зауваження представників депутатських фракцій (груп) у
Парламенті України та експертного середовища, даний законопроект був відкликаний і вже 27
грудня 2019 року було внесено на розгляд Верховної Ради України його доопрацьовану версію.
Доопрацьованим законопроектом передбачалися зміни щодо децентралізації влади в Україні,
удосконалення територіальної організації влади та посилення конституційно-правового статусу
місцевого самоврядування. Зокрема, були запропоновані наступні зміни до Конституції України:
z

для адміністративного нагляду за додержанням Конституції і законів України
органами місцевого самоврядування, координації діяльності територіальних органів
центральних органів виконавчої влади та здійснення нагляду за додержанням ними
Конституції і законів України пропонується запровадити інститут префектів. Проектом
передбачається, що префекта призначає на посаду та звільняє з посади за поданням
Кабінету Міністрів України Президент України;

z

в статті 133 визначається нова система адміністративно-територіального устрою,
яка складається з громад, округів, областей та Автономної Республіки Крим. Громаду
визначено первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою.
Також передбачено законодавче врегулювання порядку утворення, ліквідації,
встановлення та зміни меж, найменування і перейменування громад, округів, областей;

11 Конституювання децентралізації: поховати, аби народити. Стаття від 11 січня 2019 р. Авт.: Ганущак Ю. Інтернет-видання «Дзеркало тижня»
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://zn.ua/ukr/internal/konstituyuvannya-decentralizaciyi-pohovati-abi-naroditi-299354_.html
12 Висновок щодо проекту Закону про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади): Стаття від 16 вересня 2015 р.
Авт.: Хавронюк М.І. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://protocol.ua/ua/visnovok_shchodo_proektu_zakonu_pro_vnesennya_zmin_do_
konstitutsii_ukraini_shchodo_detsentralizatsii_vladi/
13 Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади): проект Закону України реєстр.№ 2598 від 13.12.2019 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67644
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z

пропонується внести зміни до розділу XI «Місцеве самоврядування», встановивши, що
місцеве самоврядування є правом та спроможністю громади безпосередньо або через
органи місцевого самоврядування та їх посадових осіб вирішувати питання місцевого
значення в межах Конституції і законів України;

z

передбачається утворення представницьких і виконавчих органів місцевого самоврядування. У громаді таким органом є рада громади, а у округах та областях органами місцевого самоврядування, що представляють і реалізують спільні інтереси громад округу,
області, є окружна, обласна ради, їх виконавчі комітети;

z

закріплюється матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування, яка
складається із землі, рухомого і нерухомого майна, природніх ресурсів, інших об’єктів
комунальної власності громади, місцевих податків і зборів, частини загальнодержавних
податків та інших доходів місцевих бюджетів. Держава забезпечує співмірність
фінансових ресурсів та обсягу повноважень органів місцевого самоврядування.

У даному законопроекті вже жодним чином не згадувалися особливості здійснення місцевого
самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей. Однак, цього разу
головними об’єктами для дискусії стали функції та повноваження префекта, виключення з
Конституції України переліку областей та надання Верховній Раді України повноважень щодо
зміни їх меж, визначення громади одночасно як первинною одиницею адміністративнотериторіального устрою, так і первинним суб’єктом місцевого самоврядування із закріпленням
її статусу юридичної особи.
Задля врегулювання спірних питань та їх доопрацювання 17 січня 2020 року вказаний
законопроект був в черговий раз відкликаний Президентом України для проведення додаткових
консультацій із ключовими стейкхолдерами та напрацювання.
У зв’язку із вищезазначеним, впровадження реформи децентралізації влади в Україні на
сьогодні здійснюється в межах чинної Конституції.
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ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
ТА ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

Основоположним етапом реформи стало прийняття Парламентом 5 лютого 2015 року Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»14, який давав змогу розпочати
процес формування базового рівня місцевого самоврядування шляхом об’єднання декількох
суміжних територіальних громад в одну об’єднану територіальну громаду (далі – ОТГ).
Даний Закон встановив порядок об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст, надання
державної підтримки об’єднаним територіальним громадам та створення правових умов та
можливостей для:
z

укрупнення шляхом добровільного об’єднання територіальних громад, що є важливим
чинником посилення гарантій місцевого самоврядування, підвищення його ролі у
вирішенні питань місцевого значення;

z

формування дієздатних територіальних громад, головним завданням яких мало стати
поліпшення забезпечення потреб громадян, оперативне та якісне надання їм базових
соціальних та адміністративних послуг, поліпшення умов сталого розвитку відповідних
територій, більш ефективне використання бюджетних коштів та інших ресурсів;

z

створення передумов для удосконалення системи органів місцевого самоврядування на
відповідній територіальній основі.

Даний Закон став нормативною основою реформування існуючої системи органів місцевого
самоврядування на базовому рівні та рушійною силою реформи децентралізації влади в
Україні. Протягом чинності цей Закон декілька разів зазнавав змін, що дозволило спростити
процедуру добровільного об’єднання територіальних громад, запровадити новий механізм
приєднання окремої територіальної громади до об’єднаної територіальної громади, створеної
раніше шляхом добровільного об’єднання, надати можливість об’єднуватися територіальним
громадам сусідніх районів, приєднуватися до територіальних громад міст обласного значення,
ввести новий для вітчизняної системи місцевого самоврядування інститут старост, зміцнити
фінансову складову діяльності об’єднаних територіальних громад тощо.
Також слід відзначити, що паралельно із процесом формування ОТГ відбувалась передача
повноважень і відповідних фінансових ресурсів на місця.
Задля розширення повноважень територіальних громад, що передбачає перерозподіл завдань,
повноважень і ресурсів на національному, регіональному та місцевому рівнях, підвищення
фінансової самостійності місцевих бюджетів, зміцнення матеріальної та фінансової основи
місцевого самоврядування, Верховною Радою України було прийнято низку законів із внесення
змін до Бюджетного та Податкового кодексів України.

14 Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України № 157-VIII від 05.02.2015 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text
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Зазначеними змінами до Бюджетного кодексу органам місцевого самоврядування надано
повну бюджетну самостійність щодо наповнення своїх бюджетів та здійснення видаткових
повноважень. Одночасно передбачено збільшення джерел формування дохідної бази місцевих
бюджетів за рахунок передачі окремих доходів з державного бюджету. Визначено склад доходів
загального фонду бюджетів ОТГ, що створюються згідно із законом та перспективним планом
формування територій громад.
Також було здійснено значне стимулювання громад до об’єднання та формування спроможних
територіальних громад через механізм переходу бюджетів ОТГ на прямі міжбюджетні
відносини з державними бюджетом, наділення таких громад повноваженнями, рівнозначними
повноваженням міст обласного значення.
Крім того, визначено видатки, які здійснюються з бюджетів ОТГ, зокрема, на освіту, охорону
здоров’я, соціальний захист та соціальне забезпечення, державні культурно-освітні та
театрально-видовищні програми, фізичну культуру і спорт15.
Фінансова децентралізація підвищила зацікавленість органів місцевого самоврядування у
збільшенні надходжень до власних бюджетів, пошуку резервів їх наповнення, покращення
ефективності адміністрування податків і зборів.
Результатом стало збільшення власних доходів загального фонду місцевих бюджетів у 4 рази
– з 68,6 млрд грн у 2014 році до 275 млрд грн у 2019 році (Діаграма 1).
ДІАГРАМА 1. ВЛАСНІ ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ, МЛРД ГРН
300

275,2
234,1
192,7

200

146,6
98,2

100

68,6
0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

14,3

15
10

8,9

15 Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин: Закон України № 79-VIII від 28.12.2014 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/79-19#Text

5
0

4,8

2,2

14

234,1
200
Оцінка ефективності застосування законодавства щодо децентралізації влади

192,7

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

146,6
98,2

100

68,6

Частка власних доходів ОТГ у доходах місцевих бюджетів (загальний фонд) у 2016 році
становила 2,2 %, а у 2019 році вже 14,3 % (Діаграма 2).
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Також у 2 рази збільшились власні доходи місцевих бюджетів на 1 мешканця з 2020,8 грн у 2016
році – до 4209,3 грн у 2020 році16.
Проте, процес фінансової децентралізації має і багато недоліків, серед яких:
•

дотаційність бюджетів багатьох територіальних громад у 2020 році залишається
надзвичайно великою та становить більше 50%17;

•

неузгодженість та нерозвиненість багаторівневого вертикального управління сфери
регіонального та місцевого розвитку між центральними та місцевими органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, нерозвиненість горизонтальних
зв’язків між регіонами;

•

відсутність прозорого механізму фінансового забезпечення розвитку регіонів,
координації та послідовності виділення державних ресурсів, у тому числі фінансових, на
середньостроковий і/або довгостроковий період, спрямованих на вирішення конкретних
проблем регіонального та місцевого розвитку, визначених у відповідних стратегіях;

•

неузгодженість існуючих нормативів та соціальних стандартів щодо делегованих
державою та закріплених місцевим самоврядуванням повноважень, що призводить до
нестачі коштів на фінансування делегованих повноважень;

•

невідповідність між потребами місцевих бюджетів у фінансових ресурсах та необхідністю,
відповідно до поставлених завдань та делегованих державою повноважень, забезпечення
певних соціальних стандартів та завдань соціально-економічного розвитку регіонів18.

16 Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування за вересень 2020 року: Презентація.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/593/Монiторинг__10.09.2020.pdf
17 Оцінка фінансових показників бюджетів 872 ОТГ: рейтинг за 9 місяців 2020 року: Стаття від 17.11.2020 р. Авт.: Венцель В., Герасимчук І.,
Онищук І. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://decentralization.gov.ua/news/12952
18 Фінансова децентралізація та її недоліки в умовах становлення нового регіоналізму в Україні: Стаття. Авт.: Тульчинський Р.В.
Журнал «Інвестиції: практика та досвід» №15/2018. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2018/4.pdf
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Ці недоліки вказують на необхідність вдосконалення процесу фінансової децентралізації.
Наступними кроками, які варто зробити є:
z

запровадження сплати ПДФО за місцем розташування платника податків, а не за місцем
його реєстрації, з метою спрямування до місцевих бюджетів коштів від платників
податків, що здійснюють діяльність на території громади;

z

розширення бази оподаткування нерухомості та встановлення мінімального рівня ставки
податку з метою усунення можливості не оподаткування нерухомості взагалі;

z

вдосконалення методів оцінки вартості землі та об’єктів нерухомості;

z

запровадження механізмів стимулювання органів місцевого самоврядування, які не
користуються своїми податковими повноваженнями в повному обсязі, до стягнення
податків на місцевому рівні;

z

вдосконалення механізмів розподілу коштів Державного фонду регіонального розвитку
і субвенцій на соціально-економічний розвиток окремих територій та формування
інфраструктури ОТГ.

Ще одним важливим кроком для розвитку територіальних громад стало прийняття Закону
України «Про співробітництво територіальних громад» №1508-VII від 17 червня 2014 року, який
визначив організаційно-правові засади співробітництва територіальних громад, принципи,
форми, механізми такого співробітництва, його стимулювання, фінансування та контролю.
Даним законом закріплено основу для кооперації ресурсів органів місцевого самоврядування
з метою вирішення спільних проблем життєдіяльності територіальних громад на базовому
рівні, більш ефективного надання послуг місцевому населенню, створення спільних об’єктів
інфраструктури для декількох територіальних громад19.
За 6 років реформи 138020 територіальних громад уклали 620 договорів міжмуніципального
співробітництва для вирішення спільних проблем.

19 Про співробітництво територіальних громад: Закон України № 1508-VII від 17.06.2014 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1508-18#Text
20 Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування за вересень 2020 року. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/593/%D0%9C%D0%BE%D0%BDi%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0
%B3__10.09.2020.pdf
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ФОРМУВАННЯ НОВОГО АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ

Наближення дати проведення чергових місцевих виборів (25 жовтня 2020 року) поставило
перед владою вибір, або продовжити добровільне об’єднання територіальних громад ще на 5
років, що віддалило б завершення реформи децентралізації влади, або в адміністративному
порядку завершити процес укрупнення територіальних громад.
16 квітня 2020 року Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів
територіальних громад» № 562-IX21, який відкрив шлях до завершення процесу формування
спроможних територіальних громад і нового районного рівня адміністративно-територіального
устрою України та проведення виборів на новій територіальній основі.
Основними положеннями Закону є:
z

визначення поняття адміністративного центру територіальної громади та території
територіальної громади;

z

надання повноважень Кабінету Міністрів України до прийняття закону про
адміністративно-територіальний устрій України визначати адміністративні центри та
затверджувати території територіальних громад. Визначення адміністративних центрів
територіальних громад та затвердження територій територіальних громад здійснюються
на основі затверджених Кабінетом Міністрів України перспективних планів формування
територій громад Автономної Республіки Крим, областей;

z

встановлено, що у 2020 році перші місцеві вибори депутатів сільських, селищних, міських
рад і відповідних сільських, селищних, міських голів територіальних громад, території
яких затверджені Кабінетом Міністрів України на підставі цього Закону, проводяться
одночасно з черговими місцевими виборами 2020 року.

Також Законом було доручено Центральній виборчій комісії забезпечити формування виборчих
округів та проведення місцевих виборів на основі територій територіальних громад, а Кабінету
Міністрів України – у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом підготувати та
подати на розгляд Верховної Ради України законопроекти про ліквідацію та утворення районів.
Реалізовуючи повноваження надані вищезазначеним Законом, Кабінет Міністрів України 12
червня 2020 року прийняв розпорядження №№ 707-р –730 р про визначення адміністративних
центрів та затвердження територій територіальних громад усіх областей України, відповідно до
яких на території України створено 1469 територіальних громад. Цими рішеннями Уряд закріпив
територіальну основу базового рівня, що забезпечить повсюдність місцевого самоврядування
в кожній територіальній громаді України22.

21 Про внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних центрів територіальних громад: Закон України №
562-IX від 16.04.2020 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/562-20#Text
22 Територіальні громади (2020): перелік та основні дані. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://decentralization.gov.ua/newgromada
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На підставі зазначених розпоряджень Уряду Центральна виборча комісія Постановою №160 від
8 серпня 2020 року призначила перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад 1438
територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів на 25 жовтня 2020 року23.
Затвердження територій всіх територіальних громад дало змогу сформувати на їхній базі новий
районний рівень адміністративно-територіального устрою України.
Так, керуючись пунктом 29 статті 85 Конституції України Верховною Радою України 17 липня 2020
року було прийнято Постанову № 807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», якою ліквідовувалися 490 старих районів в Автономній Республіці Крим та областях і утворювались 136 нових24.
На підставі зазначеної Постанови Верховної Ради України Центральна виборча комісія
Постановою № 176 від 14 серпня 2020 року призначила перші вибори депутатів до 119 районних
рад на 25 жовтня 2020 року25 (Табл. 1).
У зв’язку із змінами в адміністративно-територіальному устрої України виникла необхідність
у врегулюванні окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і
районних державних адміністрацій.
З цією метою Парламент України 17 листопада 2020 року прийняв Закон України «Про внесення
змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності
органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій»26.
Положеннями Закону врегульовуються питання:
z

припинення повноважень сільських, селищних, міських голів, сільських, селищних, міських
рад, їхніх виконавчих органів, районних рад у зв’язку зі змінами в адміністративнотериторіальному устрої України;

z

реорганізації сільських, селищних, міських рад, їхніх виконавчих органів, районних рад як
юридичних осіб публічного права, у зв’язку зі змінами в адміністративно-територіальному
устрої України;

z

правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків територіальних громад, території
яких були включені до територій територіальних громад, затверджених Кабінетом
Міністрів України;

z

правонаступництва щодо майна, прав та обов’язків районних рад, які представляли
спільні інтереси територіальних громад ліквідованих районів;

z

утворення та реорганізації районних державних адміністрацій у зв’язку зі змінами в
адміністративно-територіальному устрої України;

23 Про перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 25 жовтня
2020 року: Постанова Центральної виборчої комісії № 160 від 18.08.2020 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0160359-20#Text
24 Про утворення та ліквідацію районів: Постанова Верховної Ради України № 807-IX від 17.07.2020 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/807-20#Text
25 Про призначення перших виборів депутатів районних рад на 25 жовтня 2020 року: Постанова Центральної виборчої комісії № 176 від 14.08.2020 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0176359-20#Text
26 Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування
і районних державних адміністрацій: Закон України №1009-IX від 17.11.2020 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1009-IX#Text
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z

продовження до закінчення бюджетного періоду виконання бюджетів територіальних
громад, прийнятих до затвердження Кабінетом Міністрів України територій територіальних
громад в регіонах України, та бюджетів районів, які ліквідовані Верховною Радою України;

z

особливостей державної реєстрації щодо органів місцевого самоврядування та районних
державних адміністрацій як юридичних осіб публічного права у зв’язку зі змінами в
адміністративно-територіальному устрої України.

ТАБЛ. 1. НОВА СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ

Область

К-сть адмінтеродиниць
базового рівня, затверджених
розпорядженнями КМУ щодо
визначення адміністративних
центрів та затвердження
територій територіальних громад

К-сть територіальних
громад, у яких
відбулися перші
місцеві вибори
25 жовтня 2020 року

АР Крим

К-сть адміністративно
територіальних
одиниць
субрегіонального
(районного) рівня

К-сть районних
рад, у яких
відбулися перші
місцеві вибори
25 жовтня 2020
року

10

Вінницька

63

63

6

6

Волинська

54

54

4

4

Дніпропетровська

86

86

7

7

Донецька

66

46

8

5

Житомирська

66

66

4

4

Закарпатська

64

64

6

6

Запорізька

67

67

5

5

Івано-Франківська

62

62

6

6

Київська

69

69

7

7

Кіровоградська

49

49

4

4

Луганська

37

26

8

4

Львівська

73

73

7

7

Миколаївська

52

52

4

4

Одеська

91

91

7

7

Полтавська

60

60

4

4

Рівненська

64

64

4

4

Сумська

51

51

5

5

Тернопільська

55

55

3

3

Харківська

56

56

7

7

Херсонська

49

49

5

5

Хмельницька

60

60

3

3

Черкаська

66

66

4

4

Чернівецька

52

52

3

3

Чернігівська

57

57

5

5

1469

1438

136

119

РАЗОМ
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2. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
ЗАСТОСУВАННЯ ОКРЕМИХ
ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ
В ЧАСТИНІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ
2.1.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД»27

Даний Закон є одним із найбільш ефективних серед законодавчих актів у сфері реалізації
процесу децентралізації в Україні.
Задля забезпечення дієвості Закону було прийнято ряд підзаконних актів:
z

на виконання частини другої статті 11 Закону Кабінет Міністрів України затвердив
Методику формування спроможних територіальних громад, яка визначила порядок
розроблення перспективного плану формування територій громад Автономної Республіки
Крим, області та умови формування проектних спроможних територіальних громад28;

z

для реалізації положень статей 4-8 Закону, з метою забезпечення однакового
застосування законодавства України про місцеві вибори та належної організації
підготовки і проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад
об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів у
частині їх призначення Центральною виборчою комісією було затверджено Порядок
призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних
територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів29,30;

z

задля виконання статті 10 Закону Уряд затвердив Порядок та умови надання субвенції
з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад31;

z

керуючись частинною третьою статті 11 Закону, Уряд своїми розпорядженнями затвердив перспективні плани формування територій громад всіх 24 областей України32;

27 Про добровільне об’єднання територіальних громад: Закон України № 157-VIII від 05.02.2015 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text
28 Про затвердження Методики формування спроможних територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України №214 від 08.04.2015р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-п#Text
29 Про Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних
сільських, селищних, міських голів: Постанова Центральної виборчої комісії №32 від 12.02.2016 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0032359-16#Text
30 Про Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних
сільських, селищних, міських голів: Постанова Центральної виборчої комісії №234 від 29.11.2018 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0234359-18#n9
31 Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних
територіальних громад: Постанова Кабінету Міністрів України №200 від 16.03.2016 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/200-2016-п#Text
32 Основа адмінтерустрою базового рівня: Уряд затвердив перспективні плани усіх областей. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://decentralization.gov.ua/news/12487
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z

на виконання вимог підпункту 1 пункту 5 Прикінцевих положень Закону Кабінет Міністрів
України затвердив перелік спроможних об’єднаних територіальних громад, у яких
відбулися перші вибори депутатів сільської, селищної, міської ради та відповідного
сільського, селищного, міського голови у 2016 році33;

z

відповідно до частини четвертої статті 9 Закону Урядом було видано ряд розпоряджень
про визнання спроможними ОТГ.

При реалізації вказаного Закону на практиці були виявлені прогалини, які потребували
законодавчого врегулювання. Серед таких недоліків були:
•

відсутність порядку добровільного приєднання суміжних територіальних громад до вже
створеної ОТГ та недосконалий механізм державної підтримки добровільного об’єднання
територіальних громад та приєднання до ОТГ. Парламент врегулював вказані питання
Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільного
приєднання територіальних громад» № 1851-VIII від 09 лютого 2017 року34;

•

відмова Центральної виборчої комісії призначати перші місцеві вибори у ОТГ, що
розташовані на території суміжних районів, та у разі добровільного об’єднання
територіальної громади міста обласного значення із територіальними громадами
інших сіл, селищ, міст, якщо попередньо Верховною Радою України не були змінені межі
відповідних районів.

Задля вирішення даної проблеми був прийнятий Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних
громад, розташованих на територіях суміжних районів» № 1923-VIII від 14 березня 2017
року35, який передбачив можливість формування ОТГ, суб`єктами утворення яких є, зокрема,
територіальні громади міст обласного значення без зміни меж відповідних районів, а
також визначив чітку послідовність дій в процесі призначення перших місцевих виборів у
територіальних громадах, утворених в результаті об`єднання територіальних громад різних
районів та зміни меж таких районів;
•

гальмування об’єднання територіальних громад міст обласного значення з іншими
територіальними громадами через об’єктивне небажання міських голів та міських
рад міст обласного значення, які представляють переважно великі територіальні
громади, йти на нові місцеві вибори для об’єднання з малими сільськими, селищними
територіальними громадами.

33 Про затвердження переліку спроможних об’єднаних територіальних громад, у яких відбулися перші вибори депутатів сільської, селищної, міської
ради та відповідного сільського, селищного, міського голови у 2016 році: Розпорядження Кабінету Міністрів України №348-р від 24.05.2017 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-2017-р#n7
34 Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільного приєднання територіальних громад: Закон України № 1851-VIII від 09.02.2017 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1851-19#Text
35 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об’єднання територіальних громад, розташованих
на територіях суміжних районів: Закон України № 1923-VIII від 14.03.2017 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1923-19#Text
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Врегульовано вказану проблему було Законом України «Про внесення змін до Закону України
«Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо добровільного приєднання
територіальних громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського
Автономної Республіки Крим, обласного значення» № 2379-VIII від 03 квітня 2018 року36, яким
прирівняно територіальні громади міст обласного значення до спроможних ОТГ, що дало
можливість застосування ними процедури добровільного приєднання територіальних громад
без проведення перших виборів до міської ради;
z

політизація процесу схвалення перспективних планів формування територій громад
областей депутатами обласних рад з метою збереження свого впливу на потенційних
виборців. Відповідно до частини третьої статті 11 Закону України «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» перспективний план формування територій громад
областей схвалювався обласними радами. Внаслідок ігнорування критеріїв формування
спроможних територіальних громад, обласними радами схвалювалися перспективні
плани формування територій громад, якими передбачалася можливість утворення ОТГ,
що нездатні надавати жителям якісні й доступні публічні та інші послуги.

Верховна Рада України вирішила дану проблему Законом України «Про внесення змін до Закону
України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо спрощення процедури
затвердження перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки
Крим, областей» № 348-IX від 05 грудня 2019 року37, яким передбачено, що об’єднання громад
надалі відбуватиметься виключно за перспективним планом, який розроблятимуть обласні
державні адміністрації і затверджуватиме їх Кабінет Міністрів України.
Результатом ефективного застосування норм вищевказаного Закону стало утворення 983 ОТГ
(станом на вересень 2020 року) (Табл.2)38.
Однак, з прийняттям останніх змін до Закону України «Про добровільне об’єднання
територіальних громад» і затвердженням Кабінетом Міністрів України всіх перспективних
планів формування територій громад областей зазначений закон не можна застосовувати для
добровільного об’єднання територіальних громад, адже без внесення Урядом відповідних змін
до перспективних планів – територіальні громади не зможуть надалі об’єднуватись.

36 Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо добровільного приєднання територіальних
громад сіл, селищ до територіальних громад міст республіканського Автономної Республіки Крим, обласного значення: Закон України № 2379VIII від 03.04.2018 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2379-19#Text
37 Про внесення змін до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» щодо спрощення процедури затвердження
перспективних планів формування територій громад Автономної Республіки Крим, областей: Закон України № 348-IX від 05.12.2019 р.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/348-20#Text
38 Моніторинг процесу децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування за вересень 2020 року: Презентація.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/593/Монiторинг__10.09.2020.pdf
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ТАБЛ. 2. КІЛЬКІСТЬ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
2015 р.

2016 р.

Область

2017 р.

2018 р.

2019 р.

К-сть ОТГ

2018-2020 рр.
МОЗ до яких
приєднались ТГ

Всього

Вінницька

2

19

13

1

8

3

46

Волинська

5

10

25

10

3

1

54

Дніпропетровська

15

19

22

4

8

3

71

Донецька

3

3

3

1

1

3

13

Житомирська

9

23

13

6

3

2

56

Закарпатська

2

1

3

-

9

2

17

Запорізька

6

10

20

7

12

1

56

Івано-Франківська

3

8

12

6

7

3

39

Київська

1

1

7

4

7

4

24

Кіровоградська

2

3

8

7

7

-

27

Луганська

2

1

5

1

9

-

18

Львівська

15

7

13

5

1

-

41

Миколаївська

1

17

9

-

14

1

42

Одеська

8

3

14

3

9

2

37

Полтавська

12

6

21

5

7

2

53

Рівненська

5

13

7

6

12

2

45

Сумська

1

13

14

1

5

4

38

Тернопільська

26

10

4

7

4

3

54

Харківська

0

4

8

4

5

2

23

Херсонська

1

11

14

1

4

2

33

Хмельницька

22

4

13

5

5

3

51

Черкаська

3

3

20

27

3

1

57

Чернівецька

10

6

10

6

4

1

37

Чернігівська

5

11

21

-

11

2

50

159

206

299

117

158

47

983

РАЗОМ
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2.2.

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
«ПРО ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО
УСТРОЮ УКРАЇНСЬКОЇ РСР»

За відсутності закону про адміністративно-територіальний устрій в Україні, основним
нормативно-правовим актом, що врегульовує питання в цій сфері, є прийнятий 12 березня
1981 року Указ Президії Верховної Ради Української РСР «Про порядок вирішення питань
адміністративно-територіального устрою Української РСР»39, але ефективне його застосування
надзвичайно ускладнене через давно застарілий категоріальний апарат, невідповідність його
положень Конституції України та іншим законам і неможливість вирішення сучасних проблем,
які виникають у сфері адміністративно-територіального устрою.
На практиці частково чинними залишаються тільки декілька норм вказаного Указу, а саме:
z

пункт 5 Указу, яким встановлено, що віднесення населених пунктів до категорії міст
обласного, районного значення проводяться Президією Верховної Ради Української
РСР за поданням виконавчих комітетів відповідних обласних, міських Рад народних
депутатів;

z

пункт 12 Указу, який закріплює порядок найменування і перейменування адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів: районів, міст, районів у містах, селищ
міського типу, сіл і селищ, проводиться Президією Верховної Ради Української РСР за
поданням виконавчих комітетів відповідних обласних, міських Рад народних депутатів, з
врахуванням загальнодержавних інтересів, а також географічних, історичних, національних, побутових та інших місцевих умов, думки місцевого населення.

Та навіть дані положення Указу потребують вибіркового застосування, оскільки в обласних
радах на сьогодні немає виконавчих комітетів, а у Парламенті України відсутній такий орган,
як Президія Верховної Ради. На практиці розгляд питань, пов’язаних із найменуванням та
перейменуванням населених пунктів та районів, віднесенням населених пунктів до категорії
міст обласного та районного значення, проводиться Верховною Радою України за поданням
відповідної обласної ради.
Крім того, із утворенням 1469 об’єднаних територіальних громад внаслідок реформи
децентралізації влади, наділення органів місцевого самоврядування територіальних громад
відповідними повноваженнями та переведенням їх бюджетів на прямі міжбюджетні відносини з
державним бюджетом, необхідність існування таких категорій як місто обласного чи районного
значення взагалі відпала.

39 Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР: Указ Президії Верховної Ради Української РСР;
Положення №1654-X від 12.03.1981 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1654-10#Text
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2.3.

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ»

Головною правовою основою місцевого самоврядування в Україні поряд з Конституцією України
є Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»40, який був прийнятий Верховною
Радою України ще у 1997 році та за всі ці роки зазнав багатьох змін.
Наразі даним Законом закріплено наступні правові засади місцевого самоврядування:
z

визначено поняття місцевого самоврядування в Україні та основних його принципів;

z

сформовано систему місцевого самоврядування, яка включає в себе: територіальну
громаду, сільську, селищну, міську раду та їх виконавчі органи; сільського, селищного,
міського голову; старосту; органи самоорганізації населення; районні в містах ради та їх
виконавчі органи;

z

встановлено форми безпосереднього волевиявлення жителів територіальної громади, а
саме: місцеві референдуми, загальні збори громадян, місцеві ініціативи та громадські
слухання;

z

закріплено повноваження сільської, селищної, міської ради їх голів та виконавчих органів
у різних сферах та галузях;

z

визначено повноваження районних і обласних рад та закріплено право делегування
окремих повноважень відповідним місцевим державним адміністраціям;

z

унормовано порядок формування, організації роботи органів та посадових осіб місцевого
самоврядування;

z

визначено матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування, якою, зокрема, є
рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, природні ресурси,
що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти
їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і обласних рад;

z

визначено гарантії місцевого самоврядування в Україні;

z

встановлено підстави, види і порядок відповідальності органів місцевого самоврядування
та порядок дострокового припинення ними повноважень.

Однак, чинний Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» містить багаточисленну
кількість недоліків, основними з яких є:
•

невідповідність сучасному стану місцевого самоврядування, розвинутому завдяки
реформі децентралізації влади;

•

відсутність розмежування повноважень між органами державної влади та органами
місцевого самоврядування, а також розмежування повноважень між різними рівнями
місцевого самоврядування;

40 Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України № 280/97-ВР від 21.05.1997 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр#Text
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•

не врахування ключових принципів місцевого самоврядування, що закріплені у
Європейській хартії місцевого самоврядування, таких як: повсюдності, субсидіарності,
автономії органів місцевого самоврядування;

•

суперечність із чинним законодавством, оскільки беззмістовно дублює норми багатьох
законів;

•

відсутність дієвих інструментів балансу між інтересами держави та місцевого самоврядування.

2.4.

ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО МІСЦЕВІ ДЕРЖАВНІ АДМІНІСТРАЦІЇ»

Ще одним актом в системі нормативно-правового забезпечення територіальної організації
влади в Україні є Закон України «Про місцеві державні адміністрації»41.
Даним Законом врегульовано наступні питання:
z

визначено, що місцеві державні адміністрації здійснюють виконавчу владу в областях,
районах, місті Києві та Севастополі;

z

закріплено основні завдання, правові засади діяльності, принципи, статус, склад і
структуру місцевих державних адміністрацій;

z

врегульовано порядок формування місцевих державних адміністрацій, відповідно до
якого їх голови призначаються на посаду Президентом України за поданням Кабінету
Міністрів України на строк повноважень Президента України;

z

встановлено основні повноваження місцевих державних адміністрацій, а саме вирішення
питань: забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
соціально-економічного розвитку відповідних територій; бюджету, фінансів та обліку;
управління майном, приватизації, сприяння розвитку підприємництва та здійснення
державної регуляторної політики та інші.

z

визначено, що місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження місцевого
самоврядування, що делеговані їм відповідними радами, а також передані їм Кабінетом
Міністрів України повноваження органів виконавчої влади вищого рівня;

z

закріплено основні галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій;

z

врегульовано порядок взаємовідносин місцевих державних адміністрацій з Президентом
України, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями
громадян, підприємствами, установами та організаціями;

z

визначено порядок забезпечення діяльності та відповідальність місцевих державних
адміністрацій та їх посадових осіб.

41 Про місцеві державні адміністрації: Закон України № 586-XIV від 09.04.1999 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/586-14#Text
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Даний закон, як і Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», містить численну
кількість недоліків, таких як:
•

відсутність ефективного управління територіями, що спричиняє конфлікт компетенцій
між органами державної влади та місцевого самоврядування;

•

неналежний рівень виконання функцій щодо забезпечення законності і правопорядку
на відповідній території, здійснення контролю за органами місцевого самоврядування;

•

неактуальні та нерозмежовані повноваження районних державних адміністрацій та
обласних державних адміністрацій;

•

підходи до формування структури місцевих державних адміністрацій спричиняють
конфлікт інтересів, де одні й ті самі підрозділи і виконують повноваження, і одночасно
контролюють їх виконання;

•

чимало декларативних норм, які через нечіткість формулювань не діють або просто
дублюють норми інших законодавчих актів.
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ВИСНОВКИ
Наразі реформа децентралізації влади знаходиться на фінішній прямій, проте для успішного її
завершення потрібно зробити ще декілька важливих законодавчих кроків:
1. Прийняти закон про засади адміністративно-територіального устрою України
Відповідно до положень пункту 13 частини першої статті 92 Конституції України виключно
законами визначаються питання територіального устрою України. Проте за 24 роки з
моменту закріплення даної норми в Конституції України так і не було прийнято закон, який би
врегульовував вказані питання.
Як вже зазначалося, досі чинним залишається Указ Президії Верховної Ради Української РСР
«Про порядок вирішення питань адміністративно-територіального устрою Української РСР»
від 12 березня 1981 р. № 1654-X, яким закріплено порядок найменування та перейменування
населених пунктів та районів, віднесення населених пунктів до категорії міст обласного та
районного значення. Однак, дане Положення містить давно застарілий категоріальний апарат,
більшість положень якого не узгоджуються із Конституцією України та не вирішують сучасні
проблеми, які виникають у сфері адміністративно-територіального устрою.
Окрім того, слід відзначити, що порядок зміни меж адміністративно-територіальних одиниць
визначається Земельним кодексом України42 та Законом України «Про землеустрій»43, а
окремі положення щодо найменування та перейменування населених пунктів та районів також
містяться у Законі України «Про географічні назви»44.
Така розпорошеність норм, що регулюють сферу територіального устрою у різних законодавчих
актах, та їх недосконалість породжують проблеми із встановленням меж і визначенням
територіальної юрисдикції органів місцевого самоврядування і місцевих органів виконавчої
влади, наповненням місцевих бюджетів, вирішенням земельних і майнових відносин, наданням
адміністративних послуг, формуванням представницьких органів, соціально-економічного
розвитку населених пунктів, їхньої забудови, найменування і перейменування населених пунктів
і районів, обліком і використанням назв сіл, селищ, міст тощо.
В умовах перехідного типу економіки, подальшого проникнення ринкових відносин в усі сфери
суспільного життя, ці проблеми мають стійку тенденцію до загострення, стають факторами
нестабільності і перепон на шляху державотворення.

42 Земельний кодекс України: Кодекс України № 2768-III від 25.10.2001 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text
43 Про землеустрій: Закон України № 858-IV від 22.05.2003 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/858-15#Text
44 Про географічні назви: Закон України № 2604-IV від 16.07.2019 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2604-15#Text
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Проведені вивчення і аналіз ситуації зі встановленням меж виявили невтішні показники. Станом
на 1 січня 2020 року в Україні налічується 28299 населених пунктів (без урахування АР Крим та
тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей), з них встановлено межі у
21702 населених пунктах, що становить 76,7 % від їх загальної кількості.
Проте, відповідно до відомостей Державного земельного кадастру станом на 27 січня 2020
року до Державного земельного кадастру внесено відомості лише про межі 6060 населених
пунктів45. Зокрема, не встановлено межі таких міст, як Київ та Севастополь, які відповідно до
Конституції України мають спеціальний статус.
Уваги законодавця також потребують питання встановлення меж районів, адже на даний
час не встановлено межі 136 новостворених районів. Питання встановлення меж областей та
Автономної Республіки Крим, а також меж територій територіальних громад взагалі залишилося
поза межами компетенції будь-якого органу державної влади і на рівні законодавчих актів не
врегульовано.
Всупереч статті 133 Конституції України в нашій державі існують 882 селища міського типу46.
Також продовжують існувати складні територіальні утворення, на території яких функціонують
окремі адміністративно-територіальні одиниці. Хоча реформа децентралізації влади виправила
більшість таких випадків, але в Україні залишилося 10 міст обласного значення з районним
поділом, до складу яких входять інші населені пункти.
Значні ускладнення спостерігаються і в питаннях найменування та перейменування населених
пунктів, обліку населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, органів місцевого
самоврядування.
На сьогодні облік даних про кількість і склад територіальних громад та органів місцевого
самоврядування відповідно до чинного законодавства здійснює Верховна Рада України. Облік
населених пунктів і адміністративно-територіальних одиниць в областях ведеться обласними
радами.
На місцях трапляються випадки використання назв та категорій населених пунктів, які не
відповідають офіційному обліку, окремі населені пункти взагалі в ньому відсутні, а ті, що
офіційно обліковуються, на місцевому рівні не значаться.
Зазначені помилки також присутні в документах громадян: паспортах, свідоцтвах про
народження, документах про право власності на землю, нерухомість, спадщину, купівлюпродаж, дарування та інших.

45 Про стан встановлення меж населених пунктів (станом на 01.01.2020) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://land.gov.ua/info/vstanovlennia-mezh-naselenykh-punktiv/
46 Україна. Число адміністративно-територіальних одиниць. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/d01.rtf
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Ці та інші проблеми законодавства щодо порядку вирішення питань адміністративнотериторіального устрою стали значною перепоною для реформи децентралізації. Саме тому
важливим є прийняття закону про засади адміністративно-територіального устрою України,
яким буде врегульовано, на основі наявних здобутків децентралізації влади, наступні питання:
z

визначено засади адміністративно-територіального устрою та закріплено його
трирівневу систему: базовий, районний (субрегіональний), обласний (регіональний) рівні;

z

сформульовано поняття адміністративно-територіальних одиниць всіх рівнів: громада,
район, область (регіон);

z

закріплено поняття населеного пункту та його категорій: село, селище, місто, назавжди
викорінивши поняття селища міського типу та не відповідаючий сучасним потребам
поділ міст на міста обласного та районного значення;

z

визначено органи, до повноважень яких буде належати розгляд і вирішення питань
адміністративно-територіального устрою;

z

встановлено порядок утворення, реорганізації та ліквідації громад і районів, зміни їх
меж та перенесення адміністративних центрів; порядок віднесення населених пунктів до
категорій сіл, селищ, міст; порядок зміни меж села, селища, міста; порядок найменування
та перейменування адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів;

z

врегульовано питання щодо порядку державної реєстрації адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів і ведення такого реєстру.

2. Прийняти в новій редакції Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
Зважаючи на висвітлені в даному дослідженні недоліки Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», наявною є нагальна необхідність оновити його редакцію. Основною
метою нового Закону буде:
z

приведення українського законодавства у відповідність до положень Європейської
хартії місцевого самоврядування;

z

зміна нормативної бази у зв’язку із формуванням нового базового районного рівнів
адміністративно-територіального устрою;

z

чітке розмежування та визначення повноважень органів місцевого самоврядування
базового рівня та районних і обласних рад;

z

закріплення порядку та умов передачі повноважень від державних органів органам
місцевого самоврядування;

z

запровадження порядку моніторингу за законністю діяльності органів місцевого
самоврядування, який не буде суперечити принципам Європейської хартії місцевого
самоврядування та не перешкоджатиме діяльності органів місцевого самоврядування;

z

розширення організаційної автономії органів місцевого самоврядування47.

47 Презентація нової редакції проекту Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // https://decentralization.gov.ua/uploads/attachment/document/667/Проект_закону_про_місцеве_самоврядування.pdf
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3. Прийняти в новій редакції Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
Враховуючи висвітлену недосконалість правового регулювання взаємовідносин місцевих
державних адміністрацій та відповідних органів місцевого самоврядування у сфері виконання
державними адміністраціями окремих повноважень місцевого самоврядування, а також
системні прогалини в сфері забезпечення законності діяльності органів та посадових осіб
місцевого самоврядування й очевидні дисбаланси системи стримування і противаг у відносинах
між державою та місцевим самоврядуванням, необхідно оновити редакцію Закону України
«Про місцеві державні адміністрації».
Відповідний законопроект вже внесено окремими народними депутатами України на розгляд
Верховної Ради України за реєстр. № 4298. Зазначений законопроект був підготовлений за
участі членів постійно діючої Робочої групи з питань впровадження реформи децентралізації
влади в Україні Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого
самоврядування, регіонального розвитку та місцевого самоврядування. Законопроектом
пропонується48:
z

розмежувати повноваження районних державних адміністрацій та обласних державних
адміністрацій, регламентовано окремо порядок організації їхньої діяльності;

z

визначити блоки самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій,
що відповідатимуть за конкретні напрямки: виконання делегованих повноважень
районних та обласних рад; координація діяльності територіальних органів центральних
органів виконавчої влади; забезпечення законності;

z

віднести голів місцевих державних адміністрацій до державних службовців, які
призначатимуться за результатами прозорого конкурсу;

z

запровадити принцип ротації, який передбачає, що повноваження голів районних
державних адміністрацій припиняються після закінчення трирічного строку їх діяльності
в межах одного району, з можливістю подальшого переведення (ротації) в іншу
адміністративно-територіальну одиницю України;

z

забезпечити формування кадрового резерву голів місцевих державних адміністрацій;

z

створити багаторівневу систему із забезпечення законності в діяльності органів та
посадових осіб місцевого самоврядування, яка передбачатиме, що акти сільських,
селищних, міських рад територіальних громад, а також сільських, селищних, міських
голів є предметом аналізу щодо їх відповідності Конституції України та законам України
районними державними адміністраціями (орган із забезпечення законності районного
рівня), акти районних рад є предметом аналізу – обласними державними адміністраціями

48 Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та деяких інших законодавчих актів України щодо реформування
територіальної організації виконавчої влади в Україні: Проект Закону України реєстр № 4298 від 30.10.2020 р. [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: // http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70293
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(орган із забезпечення законності регіонального рівня), акти обласних рад є предметом
аналізу – центральним органом виконавчої влади, який забезпечує законність актів
органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб (орган із забезпечення законності
центрального рівня);
z

сформувати механізми здійснення кожного напрямку діяльності місцевих державних
адміністрацій.

У випадку прийняття законопроекту 4298 Комітету з питань організації державної влади,
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування потрібно постійно
тримати його застосування на контролі та внести до плану роботи комітету на наступний рік
слухання щодо стану виконання реформи децентралізації, обов’язковим пунктом яких буде
питання щодо реалізації (застосування/впровадження) Закону про внесення змін до Закону
України «Про місцеві державні адміністрації». У випадку, якщо дозволять епідеміологічні
умови та обмеження, варто було б провести ці слухання максимально відкрито та за участі
заінтересованих в реалізації реформи децентралізації сторін.
4. Закріпити реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади
в Україні шляхом внесення відповідних змін до Конституції України
Головним кроком для успішного завершення реформи децентралізації стане внесення змін до
Основного Закону України.
Вказаними змінами можна вирішити наступні ключові питання:
z

впорядкувати систему адміністративно-територіального устрою як територіальну основу для організації публічної влади;

z

встановити правове регулювання внесення змін до адміністративно-територіального
устрою;

z

закріпити принцип повсюдності громад;

z

визначити територіальну громаду первинним суб’єктом місцевого самоврядування, та
закріпити її «спроможність» як обов’язкову складову;

z

передбачити створення у органів місцевого самоврядування субрегіонального та
регіонального рівня власних виконавчих органів;

z

здійснити розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами
виконавчої влади, в тому числі щодо повноважень територіальних органів центральних
органів виконавчої влади, їх підрозділів з урахуванням принципу субсидіарності та нової
територіальної основи;

z

запровадити інститут префекта, який буде здійснювати адміністративний нагляд за
конституційністю та законністю рішень органів місцевого самоврядування;

z

визначити фінансову основу місцевого самоврядування.
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5. У разі запровадження змінами до Конституції України інституту префекта, необхідним
буде прийняття відповідного Закону, який врегульовуватиме питання правових засад,
принципів та напрямку діяльності префекта, визначення його функцій та повноважень,
порядок призначення на посаду та звільнення, взаємовідносин із органами державної
влади та місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, підприємствами,
установами, організаціями та фізичними особами
Також першочерговою необхідністю стане внесення відповідних змін до Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», зокрема, це – деталізація системи органів місцевого
самоврядування, чітке визначення повноваження громад та органів місцевого самоврядування
субрегіонального, регіонального рівнів та їх новостворених виконавчих комітетів; врегулювання
порядку взаємовідносин органів місцевого самоврядування та префектів.
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