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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На сьогодні в Україні великої актуальності набрала 

реформа з децентралізації, що прямим та опосередкованим впливом 

дотикається до більшості сфер суспільного життя. Доцільність проведення 

процесу реформування обґрунтовується забезпеченням послугами та розвитком 

територій, що віддалені від міст, необхідністю рівномірного розподілу 

населення та необхідної інфраструктури. Вирішення проблем адміністративно-

територіальної реформи стосується зміни стратегічної концепції державного 

управління з акцентом на побудову децентралізованої системи місцевого 

самоврядування. Формування меж адміністративних територіальних одиниць, 

їх розширення прав та можливостей та фінансова підтримка є обов'язковими 

для досягнення ефективного результату реформи. Станом на 2019 р. реформа 

досягла третього етапу розвитку. У даний час існує багато нерозв’язаних 

проблем. Держава, як одна з найвпливовіших суб’єктів регулювання 

економічних відносин, повинна забезпечити фундаментальні принципи 

впровадження змін на макроекономічному рівні. Це актуалізує необхідність 

створення якісної інституційної бази для забезпечення ефективного управління 

на всіх його рівнях. Враховуючи те, що для успішного функціонування органів 

місцевого самоврядування необхідні раціонально побудовані економічні та 

управлінські механізми, слід окреслити структурованість інституцій та 

розподілити їхні обов’язки, уникаючи дублювання функцій. Також варто 

визначити стратегічні напрямки розвитку територіальних утворень. Відкритим 

залишається питання щодо термінології та нормативно-правової бази.  

Попри велику обговорюваність, проведення реформи з децентралізації 

потребує пошуку відповідей на значну кількість запитань. Існує потреба у 

визначенні процесів, термінології, часових рамок виконання цілей, проведенні 

стратегування, а також ґрунтовному вивченні реформування адміністративно-

територіального устрою в Україні.  
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Метою наукової роботи є компаративний аналіз проведення 

адміністративно-територіальної реформи через зріз передумов та етапів 

реалізації,  виявлення загроз незакінченого реформування. 

Завданнями наукової роботи є: 

‒ дослідження теоретичного базису та інструментального забезпечення 

адміністративно-територіального устрою; 

‒ вивчення передумов становлення та сучасних реалій реформування 

адміністративно-територіального устрою в Україні та інших країнах; 

‒ обґрунтування доцільності впровадження реформи та визначення 

«червоних ліній». 

Об’єктом дослідження є процес формування адміністративно-

територіального устрою України, предметом – інструменти та заходи щодо 

впровадження реформи з децентралізації. 

Методи дослідження. Для досягнення визначеної мети і завдань у роботі 

було використано загальнонаукові і спеціальні методи дослідження: 

абстрактно-логічний метод, системний підхід, методи аналізу і синтезу – для 

обґрунтування окремих концептуальних положень адміністративно-

територіального устрою; багатовимірний факторний аналіз – для виявлення 

основних тенденцій, факторів впливу на проведення реформи з децентралізації, 

порівняльний аналіз ‒ для співставлення вітчизняних проблем та перспектив із 

зарубіжним досвідом. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у цілісному аналізі 

проведення реформи з децентралізації, погодженні термінологічної бази та 

теоретико-методичному обґрунтуванні необхідності вибору єдиного напрямку 

змін в адміністративно-територіальному устрої. 

Апробація результатів наукової роботи. Основні висновки та 

положення наукової роботи доповідалися й обговорювалися на ІV Міжнародній 

науково-практичній конференції студентів та молодих вчених «Актуальні 

проблеми вітчизняної економіки, підприємництва та управління на сучасному 

етапі» (м. Тернопіль, 7 листопада 2019 року). 
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1. Передумови проведення адміністративно-територіальної 

реформи на первинному рівні 

 

Проголошуючи стратегічні орієнтири побудови правової, соціальної 

держави, ратифікувавши Європейську Хартію місцевого самоврядування, 

Україна взяла зобов’язання адаптувати систему управління територіями до 

європейських стандартів, забезпечивши належне місце в цьому процесі органам 

місцевого самоврядування. В Україні систему органів місцевого 

самоврядування на рівні сіл, селищ, міст складають такі невід’ємні ланки 

єдиного цілого: 

а) представницька ланка (сільська, селищна та міська рада). Такий 

підхід закладено в Європейській Хартії місцевого самоврядування, за якою 

місцеве самоврядування має здійснюватися «радами або зборами» [2]. Саме 

термін «рада» вдало відображає колегіальну суть представницького виборного 

органу влади. Загальний склад ради коливається в межах від 15 до 120 чоловік в 

залежності від чисельності населення певної територіальної громади. Рада 

проводить свою роботу сесійно (не менше одного засідання на квартал). Для 

вивчення, попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до відання 

ради, утворюються постійні комісії, що обираються з числа депутатів. Зокрема, 

комісії формуються, відповідно до блоків основних функцій та повноважень 

органів місцевого самоврядування (наприклад, постійна комісія з питань 

соціально-економічного розвитку чи з питань соціального захисту). Можуть 

також утворюватися комісії, які враховують особливості тої чи іншої території 

(комісія сприяння розвитку народних промислів, комісія з питань охорони 

заповідної території); 

б) виконавча ланка (виконавчі органи місцевого самоврядування 

(виконавчий комітет, управління, відділи, департаменти та інші виконавчі 

підрозділи) на чолі з, відповідно, сільським, селищним та міським головою). 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виконавчі органи ради мають всі ознаки самостійних структурованих органів 
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місцевого самоврядування, які є юридичними особами, наділеними виконавчо-

розпорядчими повноваженнями. Від їх імені видаються нормативно-правові 

акти, які є обов’язковими для виконання на території відповідної ради. 

Виконавчі органи є відповідальними і підзвітними перед певною радою. 

Оскільки вони здійснюють також повноваження делеговані їм державою, то є 

підконтрольними органам державної виконавчої влади.  

Дослідження, проведені у сфері адміністративно-територіального устрою 

України, дозволило виявити низку проблем: 

–  розташування у багатьох випадках на території міст інших міст, а 

також сіл, селищ як окремих адміністративно-територіальних одиниць, а також 

існування населених пунктів, територія яких відокремлена від основної 

(титульної) території адміністративно-територіальної одиниці (так звані 

анклави). Йдеться про існування специфічних адміністративно-територіальних 

утворень, на території яких розташовані декілька самостійних адміністративно-

територіальних одиниць, але жителі яких не складають єдиної територіальної 

громади. Внаслідок панування протягом десятиліть колективістських поглядів 

та концепції загальнонародної власності на землю склалась ситуація, коли  в 

державі відсутні дані про точні межі сільських рад, районів, областей і 

відповідно про площі адміністративно-територіальних одиниць. Це створює 

проблему розмежування самоврядних прав різних громад, що співіснують у 

межах однієї адміністративно-територіальної одиниці (в адміністративних 

межах міст загальнодержавного та обласного значення діють 35 рад малих 

міст); 

– збереження всупереч Конституції України серед адміністративно-

територіальних одиниць таких типів поселень, як селище міського типу, 

сільрада, а також селищна рада та міськрада; 

– не чітка визначеність процедури та відсутність чітких критеріїв для 

утворення районів, віднесення населених пунктів до категорії сіл, селищ та 

міст. Так, 14 містам з чисельністю населення менше 20 тис. осіб надано статус 

міст обласного значення, що спричинює великі диспропорції адміністративно-
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територіальних одиниць, неабияк ускладнює можливості управління 

територіями, прогнозування та встановлення стратегічних завдань розвитку; 

– відсутність у багатьох випадках визначених меж адміністративно-

територіальних одиниць або встановлення значної частини меж таких одиниць 

без урахування місцевих природних, історичних та інших факторів, перспектив 

розвитку регіонів та поселень. Це породжує постійні компетенційні спори між 

органами місцевого самоврядування та органами державної влади, зокрема, 

щодо права власності на землю, податків тощо. 

Для зменшення деструктивного впливу вищезазначених загроз розвитку 

місцевого самоврядування, забезпечення антикризового управління розвитком 

територій необхідною є активізація діяльності як держави, так і безпосередньо 

органів місцевого самоврядування в напрямку пошуку ефективної моделі 

муніципального та регіонального управління. Завданнями держави є 

проведення адміністративно-територіальної реформи, законодавче 

забезпечення діяльності місцевого самоврядування, зміцнення фінансово-

матеріальних засад функціонування органів місцевого самоврядування, 

підвищення відповідальності посадовців та органів місцевого самоврядування 

за свої дії. Органам та посадовим особам місцевого самоврядування необхідно 

підвищити свій професійно-кваліфікаційний та загальнокультурний рівень; 

забезпечити поступове впровадження сучасних технологій муніципального 

менеджменту; формувати місцеву політику з урахуванням необхідності 

забезпечення національної єдності. 

Одним із шляхів забезпечення життєздатності базових територіальних 

громад, покращення соціально-економічної ситуації та створення передумов 

для динамізації розвитку муніципальних утворень є проведення 

адміністративно-територіальної реформи, яка покликана вирішити проблему 

формування  правових, економічних і організаційних умов для ефективної 

реалізації функцій місцевого самоврядування. 

Узагальнюючи світовий досвід та існуючі методологічні підходи, можемо 

запропонувати для використання визначення муніципального утворення з 
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урахуванням управлінсько-економічного аспекту як первинної 

адміністративно-територіальної одиниці держави, в рамках якої здійснюється 

місцеве самоврядування, представлене територіальною громадою та виборними 

органами й забезпечене, певним чином, фінансово-матеріальною основою.  В 

кожній країні муніципальні утворення мають свою назву: в США ‒ 

муніципалітет, таун, тауншин; в Польщі ‒ гміна; в Швеції та Франції ‒ комуна; 

в Німеччині ‒ община. 

В Україні термін «муніципальне утворення» не використовується. 

Проте, використовуючи зарубіжний досвід, до муніципальних утворень в нашій 

країні можна віднести базові адміністративно-територіальні одиниці: село чи їх 

об’єднання, селище та місто. Це відповідає концептуальним засадам 

адміністративно-територіальної реформи в Україні, якими передбачено 

формування уніфікованої первинної адміністративно-територіальної одиниці ‒ 

громади, що відповідатиме базовому рівню місцевого самоврядування в країнах 

Європи. 

Забезпечення європейських прагнень України потребує практичної 

реалізації принципу гуманізації влади, інструментом якого є становлення 

дієвого місцевого самоврядування як інституту соціального обслуговування. 

Єдиноможливим в контексті формування міцної Української держави є перехід 

від декларативної державної політики щодо місцевого самоврядування до 

реальних практичних кроків з формування ефективної моделі управління 

розвитком територій на засадах партнерства державної влади та місцевого 

самоврядування. 

Реформа місцевого самоврядування передбачає консолідацію 

(об’єднання) територіальних громад. Це здійснюється тому, що надмірна 

частина ресурсів у таких громадах і далі буде спрямовуватися на утримання 

управлінського апарату, а для реалізації серйозних проєктів місцевого розвитку 

коштів бракуватиме. Реформа, яка втілюється в Україні, є унікальною і не 

копіює досвід будь-якої іншої країни. Вона складається з трьох основних 

компонентів: 
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1. Реформа територіальної організації влади; 

2. Реформа місцевого самоврядування; 

3. Реформа регіональної політики. 

Головне завдання реформи – створити умови для розвитку громад та 

наблизити послуги до людей методом формування заможних громад, 

передавати більшу частину повноважень на базовий рівень управління та чітко 

розмежовувати функцій між рівнями управління, а також гарантувати належне 

ресурсне забезпечення місцевого самоврядування. 

Впровадження адміністративно-територіальної реформи зробить громади 

потужними самодостатніми одиницями; підвищить роль місцевого 

самоврядування; наблизить послуги до людини, збудує розгалужену якісну і 

комфортну інфраструктуру, яка забезпечить високий рівень якості життя, як в 

місті, так і в селі. 
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2. Аналіз процесу формування об’єднаних територіальних громад 

 

Реформа децентралізації розпочалася ще в 2005 році, а ухвалена в 2014 

році концепція реформи децентралізації встановила певні напрямки цього 

процесу (табл. 2.1). В Україні досі діє закон про адміністративно-

територіальний устрій, який був прийнятий ще в 1981 році указом президії 

Верховної Ради Української УРСР. Законопроект №8051 Про засади 

адміністративно територіального устрою скасовує цей указ та встановлює 

правила нового адміністративно-територіального устрою. Зокрема, дає 

визначення адміністративно територіального устрою, адміністративно 

територіальної одиниці, населеного пункту, визначає порядок вирішення 

питань адміністративно-територіального устрою, запроваджує державний 

електронний реєстр адміністративно територіальних одиниць та населених 

пунктів [2].  

Після прийняття Конституції України та Закону України «Про місцеве 

самоврядування» в Україні розпочався процес пошуку нової моделі розподілу 

влади «центр-місцевість», суб'єктами якого стали органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування, громадські організації (фонди, асоціації), 

науковці, міжнародні організації та політичні партії. 

Стартом децентралізації влади стала «Концепція реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в Україні», затверджена 

Кабінетом Міністрів України 1 квітня 2014 року. Зазначимо, що правове 

забезпечення реформи децентралізації суттєво відстає. Реформа передбачала 

передачу повноважень і відповідних фінансових ресурсів до найнижчих рівнів 

місцевого самоврядування. За державою закріплювалася функція контролю за 

діяльністю цих органів. 

5 лютого 2015 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» (від 05.02.2015 № 157-VIII) 
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(далі – Закон № 157) , яким регулюються відносини, що виникають у процесі 

добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст. Кабінетом 

Міністрів України для забезпечення реалізації Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад» затверджено Методику 

формування спроможних територіальних громад (Постанова КМУ від 

08.04.2015 № 214) (далі – Методика) [2]. Саме ці акти визначали, як саме має 

відбуватися об’єднання громад, щоб вони стали спроможними.  

Таблиця 2.1 

Підходи до формування моделі розподілу влади «центр-місцевість» 

№ 

з/п 

Законодавче підґрунтя Рік 

1 Концепція адміністративної реформи в Україні 1998 р. 

2 Концепція державної регіональної політики 2001 р. 

І Державна стратегія управління місцевим і регіональним розвитком на 

2004-2010 роки 

2003 р. 

4 «Реформа для людини» 2005 р. 

5 Концепція (концептуальні засади) реформи адміністративно-

територіального устрою України Української асоціації місцевих та 

регіональних влад 

2005 р. 

6 Концепція децентралізації державного управління та розвитку місцевого 

самоврядування Асоціації міст України та громад 

2005 р. 

7 Проект закону «Про внесення змін до Конституції України» щодо 

удосконалення механізму організації публічної влади (наступний етап 

конституційної реформи) 

2007 р. 

8 Проект реформи Міністерства регіонального розвитку та будівництва 

України (2008-2009 роки);  

2009 р. 

9 Проект Конституції України 2009 р. 

10 Послання Президента України до Верховної Ради України «Модернізація 

України — наш стратегічний вибір»  

2011 р. 

11 Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні 

2014 р. 

12 Закон України “Про співробітництво територіальних громад” 2014 р. 

13 Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»   2015 р. 

14 Проект змін до Конституції України (щодо децентралізації державної 

влади, реформування місцевого самоврядування та адміністративно-

територіального устрою) 

2015-

2016 рр. 

15 Законопроект «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)» 

2019 р. 
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Згідно зі «Стратегією сталого розвитку «Україна-2020» ‒ документом, 

який визначив напрями та пріоритети розвитку України на період до 2020 року, 

метою політики у сфері децентралізації було визначено відхід від 

централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності 

місцевого самоврядування та побудову ефективної системи територіальної 

організації влади в Україні, реалізацію повною мірою положень Європейської 

хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності й 

фінансової самодостатності місцевого самоврядування. Передбачалася 

ліквідація усіх 24 обласних і майже 500 районних державних адміністрацій, 

зменшення кількості районів до 120-150 (з переходом на самоврядування) та 

сільських адміністрацій від 15 тис. до 1500-1800 громад, здатних стимулювати 

місцевий розвиток та надавати якісні й доступні публічні послуги на місцях 

(замість більш ніж десятка тисяч міських, селищних і сільських рад, 

неспроможних виконувати власні та делеговані повноваження). У рамках 

виконання цього завдання було заплановано вирішити також проблему 

«дублювання» повноважень між органами державної влади та місцевого 

самоврядування різних рівнів [2].  

Втілення в життя Концепції передбачало створення правових засад для 

добровільного об’єднання територіальних громад вже протягом 2014 р. 

Протягом 2015‒2017 рр. Уряд планував завершити процес об’єднання 

територіальних громад, після чого реорганізувати органи місцевого 

самоврядування та місцеві органи виконавчої влади на новій територіальній 

основі, а також уніфікувати та стандартизувати публічні послуги, що надаються 

на місцях. Водночас передбачалося внесення змін до Конституції України в 

частині утворення виконавчих органів обласних та районних рад, моделювання 

адміністративно-територіальних одиниць у регіонах. 

Проект Закону України «Про територіальну реформу в Україні» 

передбачає утворення первинної адміністративно-територіальної одиниці ‒ 

громади, що утворюватиметься з одного або декількох поселень за умови, якщо 

в її межах проживатиме, як правило, не менше 5000 осіб [2]. 
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Система адміністративно-територіального устрою, в рамках проведення 

реформи, передбачає наявність первинної одиниці у вигляді громади із 

населенням не менше 5 тисяч мешканців, на вторинному рівні – район (місто-

район) із чисельністю населення більше 70 тисяч мешканців та регіон місто-

регіон) із населенням понад 750 тис. осіб. Обласні державні адміністрації 

повинні координуватися центральними органами виконавчої влади і передавати 

власні повноваження радам регіону, району та громади.  

До складу громади можуть входити: 

1) поселення, що за чисельністю населення та соціально-економічними 

характеристиками матимуть наступний статус: 

‒ село (поселення з переважно сільською садибною забудовою і сталим 

складом населення та чисельністю до 5000 жителів, які у більшості 

зайняті в сільському, лісовому та рибному господарстві, народних 

промислах, первинній переробці сільськогосподарської та рибної 

продукції); 

‒ містечко (поселення, утворене та розвиток якого пов’язаний з 

розташуванням на його території промислових підприємств, залізничних 

вузлів, гідротехнічних та інших споруд і об’єктів з чисельністю населення 

до 10 000 жителів, які у більшості зайняті в несільськогосподарському 

виробництві чи соціально-культурній сфері, і в якому створено умови для 

надання населенню адміністративних, соціальних чи культурних послуг); 

‒ місто (поселення з компактною забудовою та чисельністю населення не 

менше, ніж 10 000 жителів, яке має розвинуту соціальну, комунальну, 

транспортну інфраструктуру, жителі якого у більшості своїй зайняті у 

промисловості, торгівлі, управлінні, сфері послуг, сфері культури); 

2) поселенські утворення (хутори, місця проживання, що мають 

тимчасовий характер), які не матимуть статусу поселення.   

Окрім того, відповідно до законопроекту, окремі громади можуть мати 

статус міста-району (до складу громади має входити хоча б одне місто з 

чисельністю населення не менше 70 000 жителів) та міста-регіону (до складу 
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громади має входити хоча б одне місто з чисельністю населення не менше 

750 000 жителів). 

Місцеві органи державної влади повинні вирішувати питання 

регіонального та місцевого значення в межах Конституції і законів України, 

забезпечувати реалізацію загальнодержавних програм. Об’єднання 

територіальних громад повинно здійснюватися на принципах конституційності 

та законності, добровільності, економічної ефективності, державної підтримки, 

повсюдності місцевого самоврядування, прозорості та відкритості, 

відповідальності. 

Особлива увага приділяється розподілу повноважень місцевих рад 

різного рівня (табл. 2.2).  

На першому етапі втілення реформи (до кінця 2014 року) 

Концепція передбачала: 

‒ внесення необхідних змін до Конституції України; 

‒ створення законодавчої бази для об'єднання громад; 

‒ регулювання нового адміністративно-територіального устрою; 

‒ надання фінансової допомоги новоствореним сформованим громадам, 

чіткий розподіл їх власних і делегованих повноважень; 

‒ створення необхідних матеріальних, фінансових і організаційних умов 

для 

‒ виконання цих повноважень [2]. 

 Зовсім не заплановано першими змінами в законодавстві стали зміни 

Бюджетного і Податкового кодексів, внесенні новообраною Верховною Радою 

в кінці грудня 2014 року. Ці зміни зміцнили фінансову базу місцевого 

самоврядування і створили стимули для об'єднання громад. Згідно зі змінами, 

частина існуючих податків залишалася на місцях, нові громади отримали 

можливість встановлювати власні податки і коригувати їх ставки. Також був 

створений Державний фонд регіонального розвитку (ДФРР), а бюджети 

новостворених громад отримали можливість перейти на прямі відносини з 
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державним бюджетом, тобто отримувати бюджетні субвенції, минаючи місцеві 

державні адміністрації. 

 

Таблиця 2.2 

Розподіл повноважень місцевих рад за рівнями 

Органи 

управління 

Повноваження 

Виключні 

повноваження 

місцевих рад 

різного рівня 

 

‒ затвердження бюджетів; 

‒ затвердження структури виконавчого органу ради; 

‒ обрання посадових осіб виконавчого органу ради із числа депутатів 

відповідної ради; 

‒ обрання керівництва та складу контрольних органів;  

‒ затвердження окладів посадових осіб виконавчого органу ради; 

‒ оцінка дій виконавчого органу ради. 

ОДА ‒ затвердження бюджетів; 

‒ затвердження структури виконавчого органу ради; 

‒ обрання посадових осіб виконавчого органу ради із числа депутатів 

відповідної ради; 

‒ обрання керівництва та складу контрольних органів; 

‒ затвердження окладів посадових осіб виконавчого органу ради; 

‒ оцінка дій виконавчого органу ради. 

Обласна рада ‒ програми регіонального розвитку; 

‒ підготовка та перепідготовка спеціалістів у інститутах, академіях, 

університетах; 

‒ розвиток регіональної науки; 

‒ утримання доріг регіонального значення; 

‒ транспортна інфраструктура області; 

‒ спеціалізоване медичне обслуговування; 

‒ запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій; 

‒ координація діяльності місцевої поліції; 

‒ управління об’єктами спільної власності; 

‒ дозвілля і культура . 

Районна рада ‒ амбулаторні медичні послуги; 

‒ підготовка молодшого медичного персоналу; 

‒ підготовка спеціалістів у ПТУ, коледжах (насамперед орієнтованих на 

комунальну сферу); 

‒ організація та утримання місцевої поліції 

‒ утримання доріг районного значення; 

‒ транспортне обслуговування; 

‒ дозвілля і культура. 
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Громада ‒ дитячі дошкільні заклади; 

‒ догляд за особами похилого віку та інвалідами; 

‒ турбота про сім’ю та підростаюче покоління; 

‒ початкові, середні школи, вечірні школи; 

‒ охорона здоров’я та первинна медична допомога; 

‒ планування використання землі, охорони довкілля; 

‒ благоустрій території, утримання доріг, вулиць, парків тощо; 

‒ дозвілля та культура; 

‒ громадський транспорт; 

‒ побутове забезпечення (водогони, каналізації, теплозабезпечення, 

енергозбереження); 

‒ санітарний контроль та профілактика. 

 

З найперших кроків реформа вийшла за заплановані часові рамки. 

Початкова спроба змінити Конституцію до кінця 2014 року виявилася 

невдалою: Верховна Рада не встигла розглянути внесений Президентом 

законопроєкт до осінніх виборів, і в результаті він був знятий з розгляду. 

Законопроєкт, який регулює об'єднання громад, пройшов перше читання влітку 

2014 року, але прийнятий був тільки в лютому 2015 року, тобто вже на другому 

етапі (2015-2018 роки). Також в лютому 2015 року був прийнятий закон «Про 

засади державної регіональної політики», яким були закладені нові принципи 

формування регіональної політики [2]. У цей період також планувалося 

стандартизувати параметри надання послуг, реорганізувати місцеву владу на 

новій територіальній основі, провести вибори тощо. В результаті реформи 

територіального устрою в Україні повинні утворитися три рівня місцевого 

самоврядування: область (або регіон), район і громада, що складається з 

декількох об’єднаних муніципальних утворень. На рівень громади повинні бути 

передані повноваження відповідно до її компетенції згідно з принципом 

субсидіарності. Серед них – початкова і середня освіта, первинна медицина, 

житлово-комунальне господарство, будівництво, місцеві дороги, 

інфраструктура. Повноваження між трьома рівнями місцевого самоврядування 

повинні бути чітко розмежовані. Виконавча влада перейде від місцевих 

адміністрацій до виконавчих комітетів місцевих рад, а адміністративний 

контроль в рамках, окреслених Європейською хартією місцевого 
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самоврядування, повинен лягти на плечі префектів, які замінять глав обласних 

державних адміністрацій.  

Відповідно до закону «Про добровільне об'єднання територіальних 

громад», завершення процесу об'єднання громад очікувалося до чергових 

місцевих виборів 2015 року. Воно мало відбуватися добровільно, але на 

підставі перспективних планів, розроблених обласними адміністраціями, 

схвалених обласними радами та затверджених Кабінетом Міністрів [2].  

Починаючи з 2015 року, з центрального бюджету до місцевих надходять 

медична та освітня субвенція, розраховані за формулами, розробленими 

розпорядниками коштів.  

Об'єднані громади також отримують право використати субвенцію на 

формування своєї інфраструктури. При збільшенні кількості громад 

стимулюючий ефект від цієї субвенції буде зменшуватися. Кошти субвенції 

розподіляються між об'єднаними громадами відповідно до чіткої формулою. 

Фінансування проєктів за рахунок цієї субвенції відбувається згідно з планом 

соціально-економічного розвитку об'єднаної територіальної громади. 

23 січня 2019 року Кабінет Міністрів України ініціював перехід до нового 

(третього) етапу реформи децентралізації, який передбачає закріплення вже 

набутих досягнень і формування спроможних громад, зміну територіального 

устрою на рівні районів та громад, чітке розмежування повноважень та функцій 

контролю різних рівнів управління, а також розвиток форм місцевої демократії. 

Уряд визначив підтримку реформи децентралізації в Україні одним з 

пріоритетних завдань, що сприятиме розвитку місцевого самоуправління і 

економічного розвитку країни в цілому. До кінця 2019 року очікувалося, що 

більшість існуючих малочисельних місцевих рад можуть об’єднатися, а отже 

зможуть стати спроможними перебрати на себе більшість повноважень, 

належним чином використовувати ресурси і нести відповідальність за свої дії 

чи бездіяльність перед людьми та державою. Це має слугувати стійким 

підґрунтям для наступних кроків реформи місцевого самоврядування, а також 

https://decentralization.gov.ua/news/10522
https://decentralization.gov.ua/news/10522
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сприяти прискоренню реформ у сфері охорони здоров’я, освіти, культури, 

соціальних послуг, енергоефективності та інших секторах. 

У контексті реалізації реформи децентралізації в Україні слід зазначити, 

що в розвинених європейських країнах в основі сучасного місцевого 

самоврядування лежить теорія вільних громад, відповідно до якої місцеве 

самоврядування визнається самостійним і незалежним від центральної влади 

інститутом. Для ефективної реалізації такого підходу на практиці під час 

третього етапу реформування необхідні певні передумови: демократичні 

традиції, відповідний рівень політичної культури і достатній рівень розвитку 

громадянського суспільства. Система місцевого самоврядування, що базується 

на системі територіальних громад, в цих умовах характеризується такими 

рисами (ознаками): 

‒ наявність чітко усвідомлених громадських інтересів і готовність громадян 

брати на себе політичну відповідальність за прийняті рішення; 

‒ розмежування компетенцій держави і територіальної громади, при якому 

держава мінімально втручається в процес місцевого самоврядування; 

‒ діяльність органів місцевого самоврядування має демократичний і 

прозорий характер; 

‒ реалізується принцип субсидіарності при розподілі повноважень; 

‒ посадові особи органів місцевого самоврядування мають спеціальну 

освіту і дотримуються особливої етики. 

Головною особливістю децентралізації в Україні є зміна свідомості 

людей, які вже зрозуміли, що можуть впливати на розвиток своїх громад, і 

краще, ніж вони, цього ніхто не зробить. Реформа перейшла в горизонтальну 

площину. У громадах вже не чекають рішення зверху, а домовляються між 

собою, радяться, вчаться на досягненнях і помилках один одного і рухаються 

далі. Зараз в Україні створено об'єднаних територіальних громад Передбачена 

державна підтримка добровільного об'єднання територіальних громад. Держава 

здійснює інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну і фінансову 

підтримку добровільного об'єднання територіальних громад. До форм 

http://decentralization.gov.ua/health
http://decentralization.gov.ua/education
https://decentralization.gov.ua/culture
https://decentralization.gov.ua/energoefect
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державної підтримки також відноситься розробка перспективних планів 

формування територій громад областей України. Перспективний план 

розробляють обласні державні адміністрації відповідно до Методики, 

розробленої Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України та затвердженої Кабінетом Міністрів 

України. Зрозуміло, держава повинна забезпечувати формування та реалізацію 

державної політики в сфері територіальної організації влади, адміністративно-

територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування і, таким чином, 

необхідно наявність таких перспективних планів. Згідно з внесеними змінами 

до бюджетного кодексу, всі фінансові преференції, передбачені для знову 

об'єднаних територіальних громад, надаються в разі освіти об'єднаних 

територіальних громад відповідно до їх перспективним планом. 

Можна сказати, що децентралізація влади в Україні фактично 

запрацювала з 2015 р., за результатами якого утворено 159 громад, по Україні 

це десь приблизно 8%, у 2016 р. – 366 громад, у 2017 р. – 665 громад, у 2018 р. 

– 806 громад, у 2019 р. станом на квітень – 888 громад. Крім того, Центральна 

виборча комісія на 22 грудня 2019 р. призначила перші вибори  в 86 громадах. 

Якщо порівнювати дані за 2015-2019 роки – найактивніше створювались 

ОТГ у 2016-му (299 ОТГ) і 2015-му (207 ОТГ), у 2018-му – лише 78 ОТГ, 

станом на грудень 2019-го приріст за рік ‒ 135 ОТГ (рис. 2.1). Варто зауважити, 

що лише 18 районів із 490,  де 100% покрито ОТГ; у 96 районах – взагалі 

жодного ОТГ.  
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Рис. 2.1. Динаміка створення об’єднаних територіальних громад в Україні за 

2015-2019рр. 

 

Станом на 10 грудня 2019 року в Україні створено 1009 об’єднаних 

територіальних громад, де мешкає загалом 11,3 мільйони людей (рис. 2.2). 

Перспективними планами формування територій громад покрито 87,7% 

території країни. Лідери зі створення спроможних громад у переліку регіонів за 

останній місць не змінилися. Такими є основні дані останнього в цьому році 

щомісячного Моніторингу процесу децентралізації та реформування місцевого 

самоврядування Міністерства розвитку громад та територій України[1]. 

Швидкість процесу децентралізації залежить передусім від роботи 

обласних та районних державних адміністрацій як головних органів державної 

влади, що відповідальні за організацію й упровадження реформ на місцях не 

можна здійснювати реформи, не змінивши до кінця радянської системи 

управління, тобто необхідно ліквідувати обласні й районні державні 

адміністрації. 

 
Рис. 2.2. Динаміка кількості жителів, що об’єдналися у територіальні громади 

протягом 2015-2019 рр. млн. осіб 

 

Дані профільного Міністерства станом на 12 березня 2019 р. зовсім не 

додають оптимізму: в Україні створено 884 ОТГ. Це 25,7% від загальної 

кількості населення і 38,5% – від загальної площі України (рис. 2.3) [1]. 

https://storage.decentralization.gov.ua/uploads/library/file/389/10.03.2019.pdf?fbclid=IwAR2sPmf_NZ2IzTy0N3HDbTz-On1JzY9Za1v_0khSgsDm08ud5vl9NETaBD8
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Рис. 2.3. Площа ОТГ в динаміці 2015-2019 рр., тис.кв.м. 

Процеси децентралізації стикалися зі значними викликами та загрозами. З 

цього приводу слушно зазначив Д. Літч: «Децентралізація, хоч би яка корисна 

вона була в довгостроковій перспективі, зараз, швидше за все, стане фактором, 

що відволікатиме від невідкладного завдання ‒ побудови сильної об’єднавчої 

влади, яка покаже, що здатна відремонтувати фізичний та інституційний 

фундамент країни, котрий довго перебував на межі колапсу, а відтак здобути 

довіру українського народу. У гіршому разі наслідки цього процесу взагалі 

виявляться протилежними [7].  

З добою феодальної роздробленості можна порівнювати карти областей, 

на яких території громад мають нестандартні форми (украй видовжені чи 

об’єднують території, які знаходяться на великій відстані), займаючи іноді до 

половини площі колишніх районів, тоді як інші ‒ тільки одну-дві старі сільські 

чи селищні ради [6]. Понад те, відстань до найвіддаленіших населених пунктів 

в одній громаді може досягати 25-30 км і більше, при цьому населені пункти, 

що розташовані лише за 5-10 км по інший бік від центру, можуть входити до 

складу іншої ОТГ [6]. Такі відмінності території об’єднань за формою можна 

пояснити насамперед амбіціями місцевих еліт, економічними інтересами або 

антипатіями мешканців одних населених пунктів до інших [6]. 

Підсумовуючи, можемо констатувати, що за час здійснення реформи 

децентралізації в Україні створено значку кількість об’єднаних територіальних 

громад на добровільній основі. Низка громад має значні успіхи у своїй 
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діяльності, що забезпечено можливістю отримання фінансової самодостатності; 

участі в проектах міжнародної технічної допомоги, що працюють саме з ОТГ; 

шансом використовувати кошти на розвиток своєї території, а також 

інвентаризацією земель, об’єктів соціальної сфери, податкових надходжень, 

оптимізацією існуючих послуг та отримання нових. Водночас реформа 

зіткнулася з низкою запитань, які, у випадку затягнення, можуть перерости у 

ряд проблем. 
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3. Ризики затягування адміністративно-територіальної реформи 

та шляхи їх подолання  

 

Аналіз досвіду децентралізації влади в Україні у 2015-2018 роках показав, 

що існує певний опір реформам. По-перше, цей опір простежується на етапі 

прийняття рішень, тобто у заохоченні та підтримці відповідних законопроектів 

у парламенті. Такий опір можна охарактеризувати як прихований, оскільки в 

більшості випадків він не є артикульованим. По-друге, опір може 

спостерігатися у фазі реалізації рішень центрального уряду. У цьому випадку 

опір може бути як прихованим, так і відкритим. У більшості випадків 

прихований опір характеризує становище влади на обласному та районному 

рівнях, що гальмує прогрес реформи, особливо у формуванні ефективних 

територіальних громад. Відкритий опір зустрічається з участю жителів громад 

за відсутності механізмів участі громадськості, включаючи низьку участь 

громадськості в обговоренні рішень для оптимізації соціальної інфраструктури 

в реалізації галузевої децентралізації. 

Прогалини в законодавстві, недостатня обізнаність громадськості та 

комунікації призвели до існування міфів про децентралізацію: 

1) Селяни бояться об’єднуватися, оскільки, на їхню думку, такі зміни 

означають оптимізацію (справді скорочення) соціальної сфери (об’єднання 

шкіл, дитячих садків, аптек та сільських рад). 

2) Децентралізація вигідна для міст та селищ, але вона знищить села, 

якщо сільської ради не буде – не буде селищ, а місцеві «князі» зроблять 

беззаконня, школи та медичні заклади будуть закриті тощо [3]; 

3) Децентралізація подається як різновид геноциду, спрямованого на 

знищення українського села. Для того, щоб спростувати або підтвердити 

викладені міфи, ми аналізуємо процес децентралізації в регіонах України. 

Аналізуючи процес децентралізації, ми можемо сказати, що більшість 

проблем у громадах виникають під час фази об’єднання, оскільки політика, 

політична гра та політичні спекуляції відігравали певну роль (кожна сторона 
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намагалася використати ці процеси у своїх цілях), десь – особисті амбіції та 

ділові інтереси. Місцеве населення не повністю зрозуміло суть реформи і, 

відповідно, не поспішало робити практичні кроки. Керівники громад не мали 

достатньої інформації про характер змін, що призвели до стихійного 

протистояння, оскільки багато нинішніх керівників ради громади вважають, що 

консолідація громад позбавить їх влади. 

Протидія децентралізації з боку обласних державних адміністрацій 

ґрунтувалася на негативних рішеннях щодо фінансової неспроможності 

об’єднаних громад або взагалі надуманих причин, нічим не підтверджених. 

Щодо фінансових показників, то обласні державні адміністрації посилаються на 

власні розрахунки, за якими громада потенційно може бути фінансово 

неспроможна. Однак, відповідно до закону, обласні державні адміністрації 

мають здійснювати лише координацію створення ОТГ: перевіряти, чи всі 

рішення, які приймалися органами місцевого самоврядування, відповідають 

законам та Конституції України [2]. Спроможність визначається у 

перспективному плані, який затверджує Кабінет Міністрів України. Тобто 

фактично спроможність визначав уряд, а не обласні державні адміністрації. 

Вони мали лише розробити відповідно до методики перспективний план та 

подати його на схвалення до обласної ради. Щодо «надуманих причин», то 

обласні державні адміністрації, відмовляючи, «посилаються на різні фактичні 

помилки у документах, коми, крапки, що не той суб’єкт звернувся з 

документами, не так зареєстрували, не так було оформлено протокол» [5]. Усе 

це спричиняє затягування створення громад. 

Ще однією небезпекою затягування реформи є затримка місцевих виборів 

у нових об’єднаних територіальних громадах. У свою чергу це негативно 

впливає на весь процес децентралізації в країні. Винуватицею в цьому є 

Центральна виборча комісія, яка затягує з призначенням місцевих виборів. ЦВК 

фактично заблокувала питання формування спроможних ОТГ і питання 

децентралізації як такої, оскільки фінальним етапом є формування органів 

через вибори, які призначає ЦВК. Непризначення виборів загрожує зупинкою 
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реформи місцевого самоврядування. Зазвичай такі дії не дають змогу 

новообраним голові і депутатам ОТГ сформувати адекватний бюджет громади 

для фінансування з держбюджету.  
Загрозою для реформи є затягування законодавчого процесу з боку нової 

Верховної Ради. Впродовж останніх місяців ВРУ  прийняла за основу урядовий 

законопроект «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)» №2189 від 30.09.2019 [2]. Важливою новацією законопроекту 

є норма, якою встановлено, що об'єднання громад має відбуватися виключно за 

перспективним планом формування громад області. Це означає, що будь-яке 

хаотичне об’єднання тепер буде недопустиме. 

Також у проекті закону йдеться, що перспективні плани, як і тепер, 

розроблятимуть обласні державні адміністрації і затверджуватиме Уряд. Але 

процедура створення перспективних планів більше не передбачатиме етапу 

схвалення цих документів обласними радами. 

Виглядає так, що до кінця цього року в Уряді і Парламенті більшість 

рішень з децентралізації не прийматимуть, а готуватимуть. Але мінімум два 

важливих закони Верховна Рада все ж має розглянути до кінця цієї сесії 

(закінчується у січні 2020 року) [5]. 

По-перше, ще на цій сесії народні депутати у першому читанні мають 

розглянути зміни до Конституції в частині децентралізації. За великим 

рахунком, це голосування покаже, чи є у Верховної Ради цього скликання воля 

для завершення децентралізації через зміни до Конституції. Якщо голосування 

буде позитивним, подальша розробка законопроектів буде відштовхуватися від 

майбутніх змін до Основного закону. Якщо ж ні, треба буде знову йти з планом 

«Б» – намагатися продовжувати реформу без конституційних змін і до місцевих 

виборів 2020 року реформувати хоча б базовий (громади) і частково 

субрегіональних (райони) рівні місцевого самоврядування, чітко розподілити 

повноваження між ними. Але поки що для плану «Б» особливих підстав нема, 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=2189&skl=10
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бо відкрито проти змін до Конституції в частині децентралізації не виступає 

ніхто. 

Основними ризиками у разі затягування проведення адміністративно-

територіальної реформи будуть: 

1. Невирішеність важливих макроекономічних та політичних проблем 

держави (олігархізація економіки, масштабне вивезення капіталу й, 

відповідно, низька внутрішня інвестиційна спроможність при не менш 

низькій зовнішній інвестиційній привабливості країни; 

2. Соціально-економічні й політичні ризики та загрози (недоступність до 

необхідних соціальних послуг населення, повільний розвиток територій, 

внутрішні конфлікти між громадянами тощо); 

3. Відсутність у методологічній базі реформи, яка задає її напрям – 

децентралізацію, відповідей на питання щодо межі децентралізації, форм 

і засобів поєднання принципів централізації та децентралізації в 

публічному управлінні; 

4. Унеможливлення поєднання індивідуальних, локальних, регіональних та 

державних інтересів при формуванні системи адміністративно-

територіального устрою держави; 

5. Відсутність адекватної бюджетної децентралізації, яка потребує 

масштабної фінансової допомоги з боку держави чи зовнішніх джерел, 

оскільки стан об’єктів соціальної інфраструктури зумовлює значні 

витрати на їх оновлення та утримання; 

6. Механістичне укрупнення адміністративно-територіальних одиниць зі 

збільшенням їх сумарного людського й економічного потенціалу (це 

можна зробити, та й робиться, перетворивши районну ланку системи 

адміністративно-територіального устрою у базову, консервуючи при 

цьому нинішнє становище незацікавленості у використанні внутрішніх 

резервів розвитку, патерналістські очікування), замість створення умов 

для активізації потенціалу саморозвитку громад – економічного, 

людського, громадської активності й відповідальності тощо.  
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7. Зростання негативного ефекту економічної та соціальної периферійності, 

відірваність між мешканцем та владою, а, отже, втрачатиметься 

можливість максимального використання потенціалу саморозвитку. 

Отже, одним з найбільших ризиків затягування адміністративно-

територіальної реформи – породження інституційного хаосу в державі. Це 

проявляється у неузгодженості повноважень між органами виконавчої влади, 

органами місцевого самоврядування, органами управління в ОТГ, райрадами та 

райдержадміністраціями. Наслідком делегування повноважень на 

місцевий/регіональний рівень замість інституту місцевої демократії ми 

отримаємо його симулятор у вигляді локальної квазідемократії – системи 

децентралізованої влади, базованої на регіонально-клановому егоїзмі. Існуюча 

дотепер централізована інституціональна система України щодо 

децентралізації влади, виявляє сильну інерційність. Ми вважаємо, це 

відбувається внаслідок прояву інерційності самої інституціональної матриці, 

сформованої за весь період попереднього інституціонального розвитку [4]. Це, 

зокрема, виявляється в тому, що будь-які кроки з делегування повноважень 

відразу супроводжуються діями латентного відновлення президентської чи 

урядової вертикалі. І нині значна частина експертів скептично оцінює вжиті 

заходи й отримані результати децентралізації, вважаючи кроки центральної 

влади декларативними. Так, зокрема, вони вказують на те, що насправді 

заплановані конституційні зміни є замаскованою концентрацією влади в руках 

Президента України, що замість фінансової децентралізації відбулася її 

централізація. 

Тож уся відповідальність ляже на новий парламент. Найважливішими з 

них є: затвердження нового адміністративно-територіального устрою, який має 

складатися з трьох рівнів: громада, район, регіон; прийняття закону про службу 

в органах місцевого самоврядування, за яким питання праці, залучення осіб та 

склад апарату вирішуватимуться винятково на місцевому рівні; ліквідація 

держадміністрацій та заміна їх інститутом префектів. Головним завданням 

останніх стане контроль за законністю діяльності місцевої влади. А майже весь 
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функціонал колишніх державних адміністрацій перейде до місцевих рад. 

Проблеми ставитимуться й вирішуватимуться на локальному рівні, без 

втручання центральної влади. 

Найбільшим викликом стане завершення реформи як такої. Ймовірним є 

надання останнього шансу для добровільного об’єднання громад. Для цього 

можуть створити додаткові мотивації: скажімо, фінансові гарантії звільненим 

держслужбовцям або гроші на розвиток територій. Після чого творення ОТГ 

відбуватиметься в ручному режимі. Нинішні перспективні плани покривають 

майже всю територію України, тож формування громад не стане проблемою. В 

разі такого підходу всі перетворення можна закінчити впродовж року. 

Додатковою мотивацією для депутатів стане можливість представити це як 

власну заслугу. 

 Не можуть паралельно існувати модернова «децентралізована» та стара 

архаїчна України. Уся територія України має бути територією спроможних 

територіальних громад, що мають уніфіковані повноваження, достатні ресурси 

та відповідальність перед громадою і державою. 
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ВИСНОВКИ 

 

Регулювання розвитку регіонів в Україні здійснюється за допомогою 

низки інструментів, які упродовж часу свого використання демонструють 

різний ступінь й результативність. До регулюючих інструментів було долучено 

інший вагомий інституційний засіб впливу на розвиток регіонів та управління 

ними – децентралізацію влади на рівні територіальних громад. Реформа 

децентралізації розпочалася ще в 2005 році, а ухвалена в 2014 році концепція 

реформи встановила певні напрямки цього процесу. Децентралізація 

розглядається і як основа реформування управління регіонами та 

територіальними одинцями, і як основа для розбудови місцевої демократії та 

поширення принципів місцевого самоврядування відповідно до європейських 

стандартів.  

Впровадження адміністративно-територіальної реформи передбачає 

утворення об’єднаних територіальних громад, їх розвиток та становлення, як 

потужних самодостатніх одиниць; підвищення ролі місцевого самоврядування; 

наближення послуги до людини, розбудову розгалуженої якісної і комфортної 

інфраструктури, яка забезпечить високий рівень якості життя, як в місті, так і в 

селі. 

Процес формування ОТГ можна назвати динамічним: станом на 2015 р. в 

Україні було сформовано 159 ОТГ; станом на 2016 р. – 366; станом на 2017 р. – 

665; станом 2018 р. – 806, а на кінець 2019 року утворено 1009 об’єднаних 

громад. З них у 92 – призначено перші місцеві вибори на грудень 2019 року, 30 

– очікують рішення ЦВК про призначення перших місцевих виборів та 43 ОТГ 

з адміністративними центрами у містах обласного значення. 

Завершення процесу об’єднання територіальних громад, проведення 

чергових місцевих виборів припадає на 2020 рік та має кореспондуватися з 

формуванням нової системи адміністративно-територіального устрою, 

реформуванням територіальної організації влади на субрегіональному 
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(районному) рівні, синхронізацією цього процесу з впровадженням освітньої, 

медичної та інших секторальних реформ. Має бути встановлено критерії, яким 

мають відповідати адміністративно-територіальні одиниці всіх рівнів на основі 

прийняття базового законодавства щодо нової системи адміністративно-

територіального устрою та пришвидшення об’єднання територіальних громад 

виключно у відповідності до перспективних планів формування територіальних 

громад областей та вимог методики щодо визначення їх спроможності. 

Хоча вже прийнята низка законів щодо реалізації процесу 

децентралізації, проте виникає необхідність фокусувати увагу на нормативно-

правовому каркасі реформи. Однією з найбільших проблем правової сфери є 

зволікання із впровадженням змін до Конституції, необхідних для повноцінного 

втілення Концепції реформування місцевого самоврядування. Такі зміни, 

зокрема, мають передбачати зміну адміністративно-територіального устрою, 

надання органам місцевого самоврядування ширших повноважень, уточнення 

обов’язків державних адміністрацій (префектур). Відповідно до Концепції, 

об’єднані територіальні громади мають сформувати новий базовий рівень 

адміністративно-територіального устрою та надати підґрунтя для 

трансформації районного рівня влади. Нині невизначеність нової компетенції 

районів призводить до паралелізму адміністрацій, спротиву децентралізації, 

труднощів розподілу послуг між ОТГ та органами місцевого самоврядування, 

що продовжують підпорядковуватися району.  

 Отже, одним з найбільших ризиків затягування адміністративно-

територіальної реформи є неузгодженість повноважень між органами 

виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, органами управління в 

ОТГ, райрадами та райдержадміністраціями. Це блокує подальший стабільний 

розвиток громад, адже зумовлює невирішеність важливих макроекономічних та 

політичних проблем держави, соціально-економічні й політичні ризики та 

загрози, відсутність адекватної бюджетної децентралізації та зростатання 

негативного ефекту економічної та соціальної периферійності. 
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Зазначені проблеми та завдання потребують вирішення. Нехтування ними 

несе загрози не тільки результативності реформи, а й економічній та політичній 

стійкості української держави. 
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