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- відповідності обсягу державної підтримки інвестиційної діяльності 

задачам інвестиційної політики;  

- наявності розвиненої системи інструментів інвестиційної політики. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ДІЄЗДАТНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

Перспективний план формування територій громад Полтавської області 

(далі – Перспективний план) розроблено у відповідності до Закону України від 

5 лютого 2015 року № 157-VIII «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» та постанови Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року № 214 

«Про затвердження Методики формування спроможних територіальних 

громад». 

З метою забезпечення відкритості та прозорості роботи з розроблення 

Проекту перспективного плану в області розпорядженням голови 

облдержадміністрації від 10.04.2015 № 174 (зі змінами відповідно до 

розпорядженням голови облдержадміністрації від 29.04.2015 № 201), утворена 

Регіональна робоча група з підготовки перспективного плану формування 

територій громад Полтавської області, до складу якої ввійшли керівники 

області, представники органів місцевого самоврядування, керівники 

департаментів та відділів облдержадміністрації, голови регіональних відділень 

Асоціації міст України та Всеукраїнської асоціації сільських і селищних рад, 

координатор та керівник громадських рад при Полтавській обласній раді та 

Полтавській облдержадміністрації, науковці тощо. 

При його розробці були враховані пропозиції територіальних громад. 

Попередні обговорення та консультації щодо утворення спроможних 



м. Ужгород, 8-9 квітня 2016 р. │ 15 

 

територіальних громад та формування їх потенційних адміністративних центрів 

відбулись у кожному районі Полтавської області. 

Робочою групою узагальнені, опрацьовані, розглянуті та схвалені 

пропозиції голів райдержадміністрацій та міських голів по формуванню 

територій громад. 

Перспективний план складається з графічної та та текстової частини і 

охоплює всю територію області. 

Графічна частина – це мапа, яка відображає межі 57 нових спроможних 

територіальних громад області, їх потенційні адміністративні центри та всі 

населені пункти, що увійшли до їх складу. 

Текстова частина включає 57 паспортів спроможних територіальних 

громад, які містять кількісні характеристики населення та площі територіальної 

громади, закладів соціальної інфраструктури, обсяги доходів, наявність 

приміщень для розміщення державних органів, установ, органів місцевого 

самоврядування тощо. 

Перспективний план розроблено з метою моделювання дієздатних 

територіальних громад Полтавської області, головним завданням яких має 

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. 

Перспективний план формування територій громад не є фактом об’єднання 

громада лише баченням можливого ефективного територіального устрою на 

базовому рівні у межах Полтавської області. 

Перспективний план є концепцією, яка може змінюватися [2]. 

І що ж ми маємо в результаті проведеної роботи. Так на 30 позачерговій 

сесії Полтавської обласної ради VI скликання 13 серпня 2015 року було 

прийнято рішення про створення тільки 10 об’єднаних територіальних громад 

із 57 затверджених Перспективним планом. Такі громади було створено у 

Великобагачанському, Глобинському, Пирятинському, Шишацькому, 

Хорольському районах – по одній громаді та в Кременчуцькому районі – п’ять 

громад.  

У Великобагачанському районі створено Білоцерківську об’єднану 

сільську територіальну громаду. Згоду на об’єднання з Білоцерківською 

сільською радою дали три сільські ради: Балакліївська, Подільська та 

Бірківська. До спроможної громади увійшло 18 населених пунктів, в яких 

проживають 4921 жителя. Площа території становить 200 кв. кілометрів, 

відстань до адміністративного центру від 2 до 14 кілометрів. За рахунок 

бюджету об’єднаної громади будуть утримуватися – 2 ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

3 ЗОШ І-ІІ ступенів, 3 дошкільних навчальних заклади, 12 закладів культури, 

6 фельдшерсько-акушерських пункти та 1 сільська амбулаторія сімейної 

медицини. 

Під час проведення виборів депутатів місцевих рад, сільських, 

селищних,міських голів, які проводилися в Україні 25 жовтня 2016 року, 

відбулися вибори голови Білоцерківської об’єднаної громади. Сільські ради, які 
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увійшли в новостворену об’єднану сільську раду, ліквідовано, а бувші сільські 

голови автоматично стали старостами своїх громад.  

Децентралізація – це передача значних повноважень та бюджетів від 

державних органів органам місцевого самоврядування. Вона проводиться для 

того, аби якомога більше повноважень мали ті органи, що ближче до людей, де 

такі повноваження можна реалізовувати найбільш успішно.  

В кінці 2014 року Верховною Радою України було внесено зміни до 

Бюджетного та Податкового кодексів України, якими здійснено перший етап 

децентралізації. Саме це є основою для стимулювання громад до об’єднання та 

підвищення їх спроможності. 

Крім місцевих податків та зборів об’єднані територіальні громада 

отримали 60% ПДФО на власні повноваження та державні субвенції – медичну 

і освітню. Окрім того з державного бюджету виділяються кошти на розвиток 

інфраструктури. Так Білоцерківській об’єднаній сільській раді заплановано 

виділити 4 млн.грн. Також громади мають право приймати участь в проектах 

Фонду регіонального розвитку. В 2014 році за рахунок таких коштів було 

придбано сучасний «Шкільний автобус» вартістю більше 1 млн.грн.  

Саме фінансова децентралізація є запорукою переходу місцевого 

самоврядування на якісно новий рівень надання послуг своєму населенню. 
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НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЗАЙНЯТОСТІ МОЛОДІ  

НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ  

(НА ПРИКЛАДІ ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ) 

 

Стаття присвячена проблемі зайнятості молоді на регіональному рівні (на 

прикладі Ізяславського району) та запропоновані шляхи для зменшення 

молодіжного безробіття. Головною ознакою становища молоді на ринку праці є 

диспропорція між пропозицією та попитом на робочу силу.  

У таблиці 1 проаналізовано дані про професійну підготовку, 

перепідготовку та підвищення кваліфікації незайнятого населення за 2013–

2015 роки Ізяславського району. 

 


