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ПЕРШІ ПІДСУМКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Децентралізація – одна з найефективніших національних реформ. У цьому 

легко переконатися на Дніпропетровщині. Органи місцевого самоврядування 

отримали більше повноважень і ресурсів, а мешканці тепер самі вирішують, 

на які проекти спрямовувати кошти. За вісім місяців 2018 року бюджети 

об’єднаних громад області отримали майже 1,3 млрд грн. Якщо порівняти з 

відповідним періодом 2017-го доходи ОТГ збільшилися на 20% [3]. 

Дніпропетровська область – у лідерах за кількістю сформованих 

об’єднаних громад в Україні. Територіальні об’єднання отримали можливість 

управляти розвитком в інтересах своїх мешканців завдяки реформі 

децентралізації.  

Децентралізація дає можливість створювати в країні нову систему 

менеджменту, а значить – і нову якість управлінських кадрів. На сьогодні вже 

6 мільйонів українців об’єдналися у 704 громади. Це активні лідери, які 

розбудовують країну. За кількістю створених ОТГ лідирують Дніпропет- 

ровська, Житомирська, Волинська, Тернопільська, Полтавська та Хмельни- 

цька області [1, с. 109-116].  

Ми вважаємо, що держава на законодавчому рівні й надалі підсилюватиме 

інструменти, які будуть мотивувати громади до згуртування. Також це 

додаткові можливості управляти власним розвитком. 

Зростанню бюджетів об’єднаних громад України сприяє фінансова 

децентралізація. Зокрема, територіальні об’єднання підсумували 2017-й рік з 

показником 192 млрд грн. [2, с. 166]. 

Це суто власні доходи, які дозволяють покращувати якість життя людей. 

Наприклад, у Слобожанській громаді за рахунок обласного й місцевого 

бюджетів звели дитячий садок на 220 місць. Важливим є й те, що у громадах 

збільшуються доходи на кожного мешканця. У деяких вони в півтора рази 

вище, ніж у Києві. 

У 2017 році місцеві бюджети об’єднаних громад Дніпропетровщини 

отримали майже 1,3 млрд грн. Порівняно з 2016-м доходи зросли на 32%. 

Фінансовими лідерами є Слобожанська, Вербківська Богданівська й 

Новоолександрівська громади [3]. 
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Децентралізації, ініційована Президентом України Петром Порошенком, 

охоплює все більшу територію Дніпропетровщини. Завдяки реформі 

місцевого самоврядування громади розширюють свої повноваження й 

отримують додаткові фінансові ресурси на розвиток. 

У 2017 на розвиток Дніпропетровщини держава спрямувала майже 1 млрд 

грн, з них 135 млн – на розбудову об’єднаних громад [4, с. 168]. 

Отже, децентралізація – чи не єдина з реформ європейського вектору 

розвитку. І хоча, як ми зауважили, не скрізь об’єднання і реєстрація громад 

проходять гладко, наочні вже масові позитивні приклади самостійного, 

раціонального розпорядження бюджетними коштами в інтересах мешканців 

саме громад. Тож, вже незабаром можна говорити про децентралізацію, як про 

одну з фундаментальних реформ сучасної української влади, яка наблизила 

пересічного простого українця до розпорядження коштами власної 

територіальної громади, а відтак – вирішення проблем саме цієї громади через 

прямий вплив на прийняття управлінських рішень. 
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Постановка проблеми. В ринкових умовах ведення бізнесу, що 

характеризуються невизначеністю чинників зовнішнього середовища, 

важливим завданням у функціонуванні суб’єктів господарювання є вибір 

ефективних методів управління формуванням їхнього прибутку. Виняткової 

актуальності це питання набуває для українських підприємств, на яких 

спостерігається тенденція до зниження рентабельності, загострення 


