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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЯК ОСНОВНИЙ ВЕКТОР РЕФОРМ 

НА ШЛЯХУ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 

 

Для забезпечення розвитку економіки та ефективного управління 

національним господарством в «Стратегії сталого розвитку «Україна 2020» 

децентралізація визначена ключовою складовою реформ [1]. Передача 

владних повноважень та ресурсів бюджетів в необхідному обсязі від 

центральних державних органів до органів місцевого самоврядування – це 

комплекс змін, що має забезпечити реформу децентралізації в Україні. 

Головне полягає в тому, що в результаті децентралізації має відбутися 

передача «на місця» максимальної кількості повноважень, які органи 

місцевого самоврядування спроможні виконати. Це значно посилить інститут 

місцевого самоврядування, дозволить ефективно розпоряджатися природ- 

ними, людськими та виробничими ресурсами на території населених пунктів. 

Реформа децентралізації є вкрай необхідною для України та відповідає 

світовим тенденціям. Органи місцевого самоврядування визнано однією з 

головних умов посилення демократизації суспільно-економічних відносин. 

Децентралізація сприяє забезпеченню ефективного функціонування 

органів місцевого самоврядування, що в свою чергу забезпечує економічний 

розподіл наявних ресурсів, розвиток місцевих громад, сприяє залученню 

стейкхолдерів до якісного вирішення локальних завдань, підвищенню рівня 

довіри до влади в цілому тощо. Дуже високий рівень децентралізації має місце 

в Швеції, Данії, інших розвинених країнах. 

Вітчизняна дослідниця А. Касич зазначає, що хоча під децентралізацією 

найчастіше розуміють процес передачі повноважень та бюджетів на їх 

здійснення від державних органів влади органам місцевого самоврядування з 

метою забезпечення ефективності функціонування всіх владних структур, 

підвищення якості надання суспільних послуг та активізації розвитку регіонів, 

спочатку необхідно визначити умови, які є необхідними для того, щоб 

децентралізація мала позитивний вплив на розвиток всієї економіки. Так, 

децентралізація має стати механізмом вирішення проблем регіонів, 
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державного бюджету, і, що найголовніше, одночасно стати умовою забезпе- 

чення економічного розвитку країни в цілому [2, c. 17-18]. Зокрема, в Китаї 

швидке впровадження фіскальної децентралізації позитивно вплинуло на 

економічне зростання країни в цілому. 

Початком впровадження реформи децентралізації влади та добровільного 

об’єднання територіальних громад стало прийняття в 2014 році Закону 

України «Про співробітництво територіальних громад» [3], в якому закладені 

основні принципи співробітництва та стимулювання процесів об’єднання 

територіальних громад в Україні. 

Реформа децентралізації значно активізувалася з прийняттям 05.02.2015 року 

Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» [4], який 

дав старт для реалізації першого базового етапу – утворення об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ) без внесення необхідних змін до Конституції 

України. Це дозволило лише в перший рік прийняття вищезазначеного закону в 

2015 році створити в Україні 159 ОТГ. На 1 січня 2017 року в Україні вже діяло 

366 ОТГ, які перейшли на прямі міжбюджетні відносини з Державним 

бюджетом України. На кінець 2017 року в Україні було вже сформовано 

665 ОТГ. 

Відповідно до статей 64, 67 Бюджетного кодексу України склад доходів 

загального фонду бюджетів ОТГ прирівнюється до бюджетів міст обласного 

значення та районних бюджетів, а також ОТГ надається право переходу на 

прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом України за умови 

утворення ОТГ згідно із законом та перспективним планом формування 

територій громад областей. 

Слід підкреслити, що об’єднані територіальні громади, які перейшли на 

прямі міжбюджетні відносини з Державним бюджетом у 2016-2017 роках, 

продемонстрували позитивну динаміку зростання доходів своїх бюджетів. 

За результатами 2017 року частка збалансованих бюджетів склала 11,3%. 

Це означає, що у десятої частини місцевих бюджетів отримані доходи 

повністю перекривають видатки на виконання всіх делегованих повноважень. 

З 2014 року суттєво (з 3,7 до 16,2%) збільшилася частка місцевих бюджетів, 

які виступають донорами. Водночас, слід звернути уваги, що хоча бюджетна 

міцність територіальних громад послідовно зростає, все ж таки частка 

дотаційних місцевих бюджетів на кінець 2017 року становила 72,5% [5, с. 5]. 

За висновками фахівців Національного інституту стратегічних досліджень 

[6, с. 12-13], децентралізація у сфері бюджетних відносин, яка полягає, 

зокрема, у зміцненні дохідної спроможності територіальних громад, певною 

мірою створила підґрунтя для наступних етапів децентралізації, оскільки з 

початку реформування у 2015 році стосувалася усіх (а не лише об’єднаних) 

територіальних громад. 

Дійсно, спостерігається збільшення дохідної частини місцевих бюджетів. 

Зросла частка місцевих податків та зборів у доходах місцевих бюджетів з 2,5% 

у 2012-2014 роках до 30 % у 2018 році. Це відбулося, в основному за рахунок 

передання окремих податків та зборів до місцевих бюджетів. 
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Нині частка доходів місцевих бюджетів у зведеному бюджеті становить 

понад 50 %, в той час, як у 2014 році ця частка була на рівні 42%. З огляду на 

те, що співвідношення доходів державного та місцевих бюджетів більшості 

країн ЄС становить 50:50, можна вважатися, що в Україні в результаті 

фінансової децентралізації досягнуто стандарт країн ЄС в частині співвідно- 

шення доходів бюджетів центрального та місцевого рівнів. 

Також необхідно зазначити, що поряд зі зміцненням бюджетної спромож- 

ності, спостерігається й розширення загальної фінансової потужності громад в 

результаті отримання ними додаткових повноважень щодо здійснення 

зовнішніх запозичень, самостійного обрання установ з обслуговування коштів 

місцевих бюджетів тощо. 

За висновками фахівців Національного інституту стратегічних досліджень 

зазначені здобутки у сфері бюджетної та загалом фінансової децентралізації 

не лише значно розширюють фінансову спроможність громад, створюють 

потужне підґрунтя для реалізації регіонами своїх цілей розвитку, але й 

надають громадам позитивний імпульс для розвитку економічної сфери, 

розширюють та чітко окреслюють перспективи на довготривалий період, 

надають громадам змогу будувати стратегію свого розвитку. 

Важливим є те, що бюджетне вирівнювання нині здійснюється на основі 

оцінки доходів, а не видатків місцевих бюджетів, що стимулює територіальні 

громади розвивати місцеву економіку та активізувати підприємницький 

сектор. 

Тобто завдяки децентралізації територіальні громади можуть взяти на себе 

відповідальність за соціальний добробут своїх громадян, створювати 

сприятливі умови для ведення бізнесу, вільно розпоряджатися бюджетними 

ресурсами та залучати інвестиції для розвитку своїх територій. Конкуренція, 

що може виникати між територіальними громадами, сприяє підвищенню 

ефективності розподілу бюджетів, якісній комунікації та взаємодії з 

місцевими громадами та бізнесом, спонукає до посилення компетенцій та 

професіоналізму кадрів, нарощення інтелектуального капіталу. 

Нині основними джерелами надходжень місцевих бюджетів в Україні є: 

податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, податок на нерухоме 

майно. Тому на державному рівні необхідно проводити активну політику 

щодо кардинального збільшення доходів працівників від праці на основному 

місці роботи, а також найшвидшого складання реєстру об’єктів нерухомого 

майна для повноцінного введення відповідного податку. 

Також необхідно розвивати малий та середній бізнес, залучати 

зацікавлених інвесторів, будувати об’єкти інфраструктури, створювати нові 

робочі місця, покращувати якість надання послуг, практикувати сучасні 

методи ефективного залучення громадськості в процеси управління та 

розвитку територій. З огляду на ключове значення децентралізації в реформі 

місцевого самоврядування, успіх залежить від спільної діяльності центральної 

та територіальної влади. 
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ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ СЕКТОРУ 

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Інституційне забезпечення є одним із визначальних чинників ефективного 

функціонування національної економіки в цілому і сектору загальнодержав- 

ного управління (ЗДУ) зокрема. Під інституційним забезпеченням стійкості 

сектору ЗДУ розуміють сукупність формальних та неформальних інститутів, а 

також органів державної влади, які реалізують правові, організаційні та 

економічні умови, необхідні для розвитку і забезпечення стійкості даного 

сектору. 

Сектор ЗДУ є однією з головних частин національної економіки, що 

забезпечує соціально-економічний розвиток, визначає основні напрями 

державної політики, слугує основою для виконання державою своїх функцій. 

В широкому розумінні під сектором ЗДУ варто розуміти сукупність органів 

управління центрального та місцевого рівнів, бюджетні державні установи, які 

фінансують свої витрати за рахунок податків та частково за рахунок доходів 

від власності, які мають у своєму розпорядженні. Стійкий стан сектору ЗДУ 

передбачає, що фінансування витрат на його поточну діяльність, здійснюється 

заходами, які не справляють руйнівного впливу на фінансування діяльності в 

майбутніх періодах, що надає можливість органам державної влади ефективно 

виконувати покладені на них функції в умовах шокових впливів. 


