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ВСТУП 

 

Проведення реформи децентралізації державної  влади 

та місцевого самоврядування в Україні, забезпечення її 

успішності є одним з ключових завдань не лише уряду, а й 

усіх небайдужих громадян, що здійснюють свою 

професійну діяльність в різних сферах суспільного життя. 

На сьогодні очевидно, що суспільно-політичні зміни, які 

не приводять до підвищення якості життя, не будуть 

підтримані суспільством, і в той же час зрозуміло, що 

вирішення завдань життєзабезпечення населення 

ефективніше здійснюється на місцевому рівні.  

Підсумовуючи стан виконання завдань реформи на 

даному етапі, можна відмітити декілька важливих 

досягнень, що стосуються формування нової моделі 

самоврядування, основою якої є спроможні громади. 

Насамперед, з прийняттям Закону України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», запущено 

механізм формування спроможних громад; здійснено 

фінансову децентралізацію, спрямовану на укріплення 

економічної основи новостворених громад; розроблено і 

введено в дію механізм бюджетної підтримки об’єднаних 

територіальних громад (ОТГ) для модернізації або 

будівництва об’єктів соціальної інфраструктури; створено 

правові основи співпраці територіальних громад; 

розширено повноваження ОТГ щодо надання соціальних 

послуг. 

Разом із цим помітними є і проблеми децентралізації 

влади, ігнорування яких може загальмувати подальший хід 

реформи. Зокрема, привертає увагу пасивність міських 

громад – міста практично виключені з процесу об’єднання 

громад, хоча об’єктивно саме вони повинні були стати 

центрами економічної активності об’єднаних громад. 

Варто зазначити, що зараз у містах мешкає більше 60 % 
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громадян України, які практично знаходяться осторонь 

реформи децентралізації. Значний людський, науковий, 

матеріально-технічний потенціали міст дуже слабко 

залучені до забезпечення процесу децентралізації влади. 

Проблеми пасивності міських громад навіть у 

реформуванні місцевого самоврядування та причини, що її 

обумовлюють, викликають інтерес у науковців та 

практиків місцевого самоврядування. Деякі проекти, 

спрямовані на дослідження ролі міст щодо здійснення 

реформи децентралізації влади та знаходження шляхів 

подолання пасивності міських громад підтримуються 

неурядовими організаціями і зарубіжними партнерами. 

Так, реалізація громадською організацією «Центр 

політико-правових реформ» проекту «Посилення 

спроможності організацій громадянського суспільства у 

регіонах України впливати на органи державної влади та 

місцевого самоврядування з метою прискорення реформ» 

підтримується та фінансується програмою МАТРА 

посольства Королівства Нідерландів в Україні. 

В рамках даного проекту на базі Полтавської 

державної аграрної академії за організаційного супроводу 

кафедри публічного управління та адміністрування та при 

партнерській підтримці громадської організації "Фонд 

розвитку громад «Ініціатива» була проведена 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Децентралізація влади в Україні: виклики та можливості 

для громад міст обласного значення», у якій взяли участь 

науковці вищих навчальних закладів України, 

представники органів влади та місцевого самоврядування, 

керівники комунальних підприємств, експерти 

недержавних організацій. На конференції розглядалися 

теоретичні та прикладні аспекти розвитку міст, 

урбаністики, залучення міських громад у процес 

децентралізації влади, вивчення та впровадження 
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зарубіжного досвіду децентралізації влади, посилення 

правової спроможності територіальних громад, активізації 

громад та налагодження громадського контролю, 

адміністративно-територіального устрою України тощо. 

Збірник матеріалів конференції вміщує результати 

наукових досліджень за даною проблематикою, 

привітальне слово ректора академії, професора  

Аранчій В. І. та резолюцію, сформульовану учасниками 

конференції. Матеріали конференції можуть стати у нагоді 

науковцям, представникам державної влади та місцевого 

самоврядування, громадським діячам, здобувачам вищої 

освіти за спеціальностями: «Публічне управління та 

адміністрування», «Менеджмент», «Правознавство».  
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Шановні учасники конференції! 

 

Щиро вітаю поважне зібрання – наших гостей: 

керівників і посадових осіб органів державної влади та 

місцевого самоврядування, державних установ і 

громадських організацій; науковців вищих навчальних 

закладів України; викладачів, аспірантів і студентів 

Полтавської державної аграрної академії з початком 

роботи конференції з проблем децентралізації влади, яка є 

кроком до налагодження співпраці між інститутами 

публічної сфери! 

Ми всі є членами місцевих громад, не байдужими до 

якості середовища нашого проживання, тому конференція 

покликана сприяти пошуку можливостей створення більш 

комфортного життєвого простору, перетворення наших 

населених пунктів у сучасні поселення з новітніми, 

високотехнологічними системами управління. Упевнена, 

що результатом роботи конференції буде знаходження 

рішень і обґрунтування пропозицій щодо розв’язання 

найгостріших проблем функціонування сучасного міста. 

Керівництво академії прикладає усіх зусиль для 

поліпшення освіти фахівців різних спеціальностей, 

зокрема й спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування», тому ми вдячні присутнім у цій залі 

представникам органів публічної влади за сприяння 

практичній підготовці наших бакалаврів і магістрів, 

залучення їх до громадських заходів, навчання лідерству 

тощо. Хочу зазначити, що науковці та студенти академії 

завжди демонстрували активність щодо співпраці з 

органами державної влади та місцевого самоврядування, 

займали відповідальну громадянську позицію, прагнули до 

надання практичної допомоги бізнесу, молодіжним 

громадським організаціям, місцевим органам влади, 

окремим групам громадян. У місті знають наше 
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студентське самоврядування, колективи художньої 

самодіяльності, кафедри, які беруть участь у громадських 

заходах, окремих викладачів, що залучаються до 

підвищення кваліфікації посадових осіб органів державної 

влади та місцевого самоврядування, зокрема проводять 

навчання для посадовців місцевих органів влади, 

проводять іспити з української мови для претендентів на 

державну службу тощо. Тож ми не лише декларуємо, але і 

налагоджуємо зв’язок між нашим навчальним закладом, 

владою та бізнесом, підтвердженням чому є сьогоднішня 

конференція. 

Бажаю учасникам конференції успішної роботи, 

налагодження продуктивної комунікації, творчого 

задоволення, а кафедрі – не зупинятися на досягнутому і 

зростати до рівня міжнародної конференції! 

 

Ректор Полтавської 

державної аграрної академії,         Валентина Іванівна 

професор            Аранчій 
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СЕКЦІЯ 1 

ПРАВОВІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ 

ПРОБЛЕМИ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД З ЦЕНТРАМИ В МІСТАХ ОБЛАСНОГО 

ЗНАЧЕННЯ 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ НОВОУТВОРЕНИХ 

ГРОМАД ЗА ПЕРІОД 2015 – 2017 Р.Р. 

 

Малько Юлія Сергіївна 

консультант програм «Добре» і «Відновлення управління на 

Сході України», аспірант кафедри економічної політики та 

менеджменту Харківського регіонального інституту 

державного управління Національної академії державного 

управління при Президентові України 

 

Метою Концепції реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні, яка фактично дала старт реформі, є визначення 

напрямів, механізмів і строків 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 [1]. 

Тобто головною ціллю тих змін, які відбуваються в 2015-

2017 рр. в системі органів місцевого самоврядування, є 

створення комфортних умов проживання місцевого 

населення.  

Задля ефективного реформування місцевого 

самоврядування було затверджено Методику формування 



 
Секція 2. Просторовий розвиток міст 

106 

спроможних територіальних громад, якою визначено 

послідовності формування громад – першочергово 

потенційними адміністративними центрами мали стати 

міста обласного значення та населені пункти, що мають 

статус районних центрів. Проте за 2015-2017 рр. найбільше 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ) утворено з 

центрами в селах та селищах. Загалом із  665 утворених 

ОТГ, сільських – 377 (57 %), селищних – 199 (30 %), 

міських – 89 (13 %).  

Навколо міст обласного значення утворено декілька 

громад (Нетішинська, Славутська, Бучанська, Бахмутська, 

Голопристанська), але Центральна виборча комісія не 

призначила вибори в цих громадах, посилаючись на 

необхідність внесення змін в межі районів. У той же час, з 

центром в м. Лиман, яке є містом обласного значення 

Донецької області, створена об’єднана громад в 2015 році, 

бо Лиманський район передано в адміністративне 

підпорядкування Лиманській міській раді і процедура 

об’єднання не передбачалася зміни меж району. Ще два 

міста обласного значення Біляївка та Балта Одеської області 

отримали статус міста обласного значення після утворення 

ними ОТГ. 

Відповідно можна констатувати, що більш готовими до 

кардинальних змін та впровадження реформи місцевого 

самоврядування виявилися сільські та селищні ради, які 

окрім отримання розширених повноважень, отримали 

значні фінансові надходження до місцевих бюджетів.  

Групою фінансового моніторингу Центрального офісу 

реформи, що діє при Мінрегіоні, проведено аналіз 

фінансової спроможності перших утворених 159 громад за 

результатами діяльності у 2016 році. 

В якості критеріїв оцінювання було обрано 4 показники 

– власні доходи на 1-го мешканця (співвідношення обсягу 

власних доходів до кількості мешканців відповідної ОТГ); 
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рівень дотаційності бюджетів (співвідношення обсягу 

базової чи реверсної дотації до загальної суми доходів ОТГ 

без урахування субвенцій з державного бюджету); 

капітальні видатки на 1-го мешканця (співвідношення 

видатків бюджету розвитку (без субвенцій з державного 

бюджету) до кількості мешканців відповідної ОТГ); питома 

вага видатків на утримання апарату управління у 

фінансових ресурсах ОТГ (питома вага видатків на 

утримання апарату управління органів місцевого 

самоврядування в сумі доходів загального фонду з 

урахуванням базової дотації). 

Таблиця 1 

Власні доходи 159 ОТГ на 1 мешканця в 2016 році [4] 

Групи 

Середній 

показник 

по групі 

(грн на 1 

особу) 

Кількість 

ОТГ з 

показником 

вищим за 

середній 

Кількість 

ОТГ з 

показником 

нижчим за 

середні 

Група 1 

понад 15 тис. осіб 
2 335,3 9 11 

Група 2  

від 10 до 15 тис.осіб 
2 669,7 6 19 

Група 3  

від 5 до 10 тис.осіб 
2 172,3 21 35 

Група 4  

до 5 тис.осіб 
2 138,2 22 36 

 

Аналіз проведено у розрізі 4-х груп ОТГ за чисельністю 

мешканців (понад 15 тис. осіб населення; 10-15 тис. осіб; 5-

10 тис. осіб та менше 5 тис. осіб населення). Результати 

моніторингу свідчать, що чим більша кількість населення в 

громаді, тим вищим є фінансовий показник діяльності 

громади. Можна говорити про пряму залежність рівня 

фінансової спроможності від чисельності населення в 

громаді. Наприклад, в групі громад з населенням понад 15 
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тис. осіб показник власних податкових надходжень в 

середньому по групі становить 2335,3 грн/особу, в той час 

як в групі громад з населенням менше 5 тис. осіб –  

2138,2 грн/особу. 

Ще одним важливим показником є рівень залежності 

місцевого бюджету від державного бюджету 

(співвідношення обсягу базової чи реверсної дотації до 

загальної суми доходів ОТГ (без субвенцій) (табл. 2).  

Для громад з більшою чисельністю населення середній 

показник громад, що мають базову дотацію складає 10,3 %, 

в той час як малочисельні громади в середньому на 17 % 

залежні від державного бюджету. Виняток становлять деякі 

невеликі за чисельністю сільські громади, на території яких 

працюють потужні підприємства, що є наповнювачами 

місцевого бюджету. Наприклад в Полтавській області це 

такі громади як Пришибська  

(2 тис. осіб), де знаходяться родовища корисних копалин 

Кременчуцької магнітної аномалії, які розробляються  

ПАТ «Полтавський ГЗК» та ТОВ «Єристівський ГЗК», а 

також  Білоцерківська ОТГ (3,8 тис. осіб), де функціонує 

Білоцерківський молочний завод, ТОВ «Хлібороб 2006» 

(вирощування зернових і технічних культур). Ці сільські 

громади є лідерами рейтингів, проте кадровий та 

економічний потенціали для розвитку громади є досить 

обмеженими.  

Дані моніторингу можуть свідчити про те, що сільські 

ради є більш активними та готовими до змін з метою 

створення комфортних умов проживання місцевого 

населення. У той же час сільські громади, що знаходяться в 

безпосередній близькості до міст, особливо обласного 

значення, мають тісні економічні, міграційні, культурно-

побутові, природоохоронні, історико-культурні,  

інфраструктурні, земельно-ресурсні, рекреаційні зв’язки [6].  

Таблиця 2 
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Рівень дотаційності бюджетів (питома вага 

базової/реверсної дотації у власних доходах) [4] 

 

 

Групи 

 

Кількість та частка ОТГ 

в групі з 

Середній 

показник 

ОТГ, які 

мають 

базову 

дотацію 

Середній 

показник 

ОТГ, які 

мають 

реверсну 

дотація 

базовою 

дотацією 

реверсною 

дотацією 

Група 1  

понад 15 

тис. осіб 

14 4 10,3 % 4,1 % 

Група 2  

від 10 до 

15 тис. 

осіб 

16 3 11,3 % 4,4 % 

Група 3  

від 5 до 10 

тис. осіб 

44 10 14,6 % 9,7 % 

Група 4  

до 5 тис. 

осіб 

51 5 17,0 % 2 % 

 

Тому в умовах реформування місцевого 

самоврядування та з метою створення умов для сільського 

розвитку, в першу чергу самореалізації сільського 

населення, слід розглядати дві концепції: 

об’єднання міських громад з прилеглими сільськими 

радами (приміською зоною); 

об’єднання в крупну сільську громаду (понад 10 тис. 

осіб населення), яка розташована за зонами доступності - на 

відстані понад 20 км  від міст та селищ, що є районними та 

обласними центрами.  

Перша концепція передбачає збільшення впливу міста 

на сільську території, оскільки відбувається поширення 

міського способу життя на сільських мешканців. 

Урбанізація сільської місцевості приводить до змін у самій 
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її структурі: набуває розвитку та росту 

несільськогосподарська діяльність та зайнятість населення, 

зростає його маятникова міграція, набуває змін 

демографічна та соціально-професійна структура сільських 

громад, їхній устрій і ведення господарства. Тобто 

формуються зони впливу великих міст, в яких взаємозв’язки 

із сільською місцевістю мають прямий та зворотній 

характер [5, с. 11]. 

За умови добровільності об’єднання громад, відсутності 

критеріїв для утворення ОТГ, невиконання методичних 

рекомендацій щодо формування спроможних громад,  

значна частина керівників невеликих сільських громад 

суміжних з містами, особливо обласного значення, 

намагаються відмежуватися від них шляхом утворення 

об’єднаної громади. Таких прикладів по Україні досить 

багато: Бездрицька, Нижньосироватська громади Сумської 

області, що межують в м. Сумами, Роганська громада 

Харківської області – межує з м. Харковом, Щербанівська 

та Терешківська громади Полтавської області – межують з 

м. Полтавою та інші. Такі сільські громади отримують 

додаткові повноваження та фінансові надходження, проте 

більшість місцевого населення працює, отримує 

найважливіші послуги, користується громадським 

транспортом в місті.  

Друга концепція передбачає укрупнення сільських 

громад для нарощення потенціалу (кадрового, людського, 

економічного, фінансового тощо) та покращення рівня 

надання послуг місцевому населення, що є головною 

функцією місцевого самоврядування (в сфері освіти, 

медицини, культури, соціального захисту, благоустрою та 

ін.).  

Ця концепція має бути застосована у випадках, коли 

зона впливу міста достатньо велика і сільські громади 

мають достатньо власних ресурсів для ефективного 
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налагодження роботи органу влади.  

Як показує досвід реформування місцевого 

самоврядування  в Україні, більшість об’єднаних сільських 

громад намагалися створити спроможну громаду, 

використовуючи власний потенціал для розвитку. Міста, 

особливо обласного значення, в цей процес практично не 

були включені. Тому коли процес добровільності буде 

зупинено, слід переглянути склад сільських громад з метою 

оцінки їх спроможності виконувати покладені на них 

повноваження та надавати якісні послуги місцевому 

населенню. 

Отже, реформування місцевого самоврядування, що 

активно впроваджується в Україні, реалізується,  в більшій 

мірі, за рахунок активності сільських та селищних 

мешканців. Керівники міст, особливо обласного значення, 

не вбачають  переваг у змінах адміністративно-

територіального устрою, зважаючи на те, що багато 

сільських мешканців і так працюють в містах, сплачуючи 

податки в міський бюджет. Крім того, міська влада не хоче 

брати на себе відповідальність за відбудову інфраструктури 

сільських територій та прийняття непопулярних рішень по 

відношенню до сільських територій (оптимізація шкіл, 

будинків культури, закладів медицини тощо).  

Хоча для сільського розвитку, на нашу думку, 

об’єднання територіальних громад, особливо з центрами в 

містах, дасть новий поштовх до місцевого розвитку.  
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Одним із концептуальних положень реформи 

децентралізації влади в Україні, яка розпочалася у 2015 р., є 

дотримання вимоги щодо утворення об’єднаних 

територіальних громад навколо центрів економічного 

зростання. Відповідно до Методики формування 

спроможних територіальних громад [1] центри таких 

громад, насамперед, мають розміщуватися в містах 

обласного значення. Об’єктивність цієї вимоги 

обумовлюється значною концентрацією трудових та інших 

економічних ресурсів регіонів саме в містах обласного 

значення. Наявний економічний потенціал цих міст сприяє 

формуванню потужних місцевих бюджетів, кошти яких 

разом із субвенціями з державного бюджету не завжди 

використовуються в повному обсязі протягом бюджетного 

періоду. Так, 43 % міст обласного значення у 2017 р. 

здійснювали відрахування до державного бюджету (мали 

так звані реверсні дотації), 20 % – працювали бездотаційно і 

37 % мали так звані базові дотації, тобто отримували 

виплати з державного бюджету [2]. Таким чином, якщо 

вважати  індекс податкоспроможності місцевих бюджетів 

(відношення податкового навантаження на доходи фізичних 
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осіб в розрахунку на одну людину в громаді до 

загальнодержавного) показником загальної спроможності 

громади, то 63 % міст обласного значення можна віднести 

до категорії  спроможних громад. 

Разом із цим, просторовий розвиток великих міст 

потребує набагато більших ресурсів, ніж просторовий 

розвиток сільських населених пунктів. Тому при  

проектуванні розвитку території міста береться до уваги й 

приміська зона, яка Законом України «Про регулювання 

містобудівної діяльності» визначається як територія, що 

забезпечує просторовий та соціально-економічний розвиток 

міста [3]. 

ДБН 360-92 «Містобудування. Планування та забудова 

міських та сільських поселень» визначає, що для 

забезпечення територіальних умов розвитку міст на 

довгострокову перспективу, а також розміщення і 

будівництва споруд, пов’язаних з функціонуванням 

міського господарства, треба на прилеглих до міста 

територіях виділяти зони багатофункціонального 

призначення. Проектування приміської території 

включається до генерального плану міста, який є 

комплексним плановим документом, що окреслює його 

економічний, соціальний, культурний розвиток і 

структурно-територіальну організацію [4]. Ю. Я. Волошина 

в статті «Теоретичні основи поняття приміська зона та її 

взаємозв’язки з містом» відмічає, що основні дефініції 

терміну «приміська зона» вказують на наявність 

нерозривного зв’язку між містом і прилеглою до нього 

територією та визнають дану нерозривну єдність єдиним 

містобудівним організмом [5].  

Ю. Я. Волошина також виявляє 3 рівні тяжіння 

приміської зони до міста: перший рівень – до 5 км.; другий 

рівень – від 5 до 15 км; третій – більше 15 км. У залежності 

від протяжності приміської зони формується тіснота зв’язку 
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між містом та зоною впливу міста, так, приміські зони 

першого рівня тяжіння відчувають на собі інтенсивніший 

вплив міста, ніж приміські зони  третього рівня [5]. Якщо 

виходити з Методики формування спроможних 

територіальних громад, згідно якої найбільша відстань від 

потенційного центру громади до найвіддаленішого 

населеного пункту не повинна перевищувати 20 км, то 

висновки автора щодо класифікації приміських зон 

відповідають вимогам щодо формування спроможних 

громад.  

Формат утворення об’єднаної територіальної громади з 

центром у місті є логічним і економічно обґрунтованим, 

оскільки він передбачає проектування території громади в 

межах усієї приміської зони. Для порівняння розглянемо 

запропоновані варіанти утворення Ужгородської міської 

об’єднаної  територіальної громади.  

Варіант1. Створення Ужгородської міської об’єднаної  

територіальної громади з центром в Ужгороді здійснюється 

в межах його приміської зони, належної до 3 рівня тяжіння. 

До складу громади включаються 35 населених пунктів 15-ти 

місцевих рад. Прогнозований індекс податкоспроможності 

забезпечив би при цьому реверсну дотацію у розмірі 9,3% 

власних надходжень до бюджету громади. 

Варіант 2. У межах приміської зони м. Ужгород 

утворюються 6 об’єднаних територіальних громад, а міська 

громада Ужгорода залишається в існуючих межах. За умови 

реалізації другого варіанту об’єднання громад (без 

включення міста) бюджет Ужгородської громади отримав 

би реверсну дотацію в обсязі 12,4 % від власних 

надходжень, а бюджети 4-х громад – базові дотації, 

найбільша з яких склала б 38,3 % від суми власних 

надходжень до бюджету цієї громади.  

Таким чином, утворення громади з центром у великому 

місті та в межах його приміської зони очевидно є більш 
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прийнятним, в тому числі і з точки зору ефективного 

розподілу публічних фінансів та дотримання принципу 

наближення публічних послуг до кінцевого споживача. 

Однак аналіз ситуації, яка складається з утворенням 

об’єднаних територіальних громад навколо міст обласного 

значення дає підстави стверджувати, що під час планування 

створення об’єднаних громад не в повній мірі враховуються  

потреби великих, значних та найзначніших міст [4] як у 

просторовому розвитку, так і в доступі до публічних 

фінансів. Створення об’єднаних територіальних громад 

навколо міст Полтава, Суми, Чернігів, Запоріжжя, Ужгород, 

Львів свідчить, що в усіх випадках перспективними 

планами утворення спроможних громад не були враховані 

положення генеральних планів названих міст, особливо в 

частині їх просторового розташування та зміни меж міських 

територій. Найбільш виразними у цьому контексті є 

приклади Полтави та Львова. 

Відповідно до генерального плану територіальна 

потреба Полтави поза межами міста складає 2821,0 га 

(27,2% від існуючої території). Найбільше місто потребує 

розширення територій сельбищної та рекреаційної зон 

(580,57 га та 348,85 га відповідно) [6]. Землі відповідного 

цільового призначення сконцентровані переважно на 

територіях, які прилягають до міста зі сходу та півдня. 

Однак, саме на цих територіях у 2017р. було створено 

Степненську, Терешківську та Щербанівську об’єднані 

територіальні громади [7]. Таким чином, реалізація 

положень генерального плану в напрямку розширення міста 

та збільшення обсягів житлового будівництва в 

майбутньому може бути ускладненою. 

Генеральним планом м. Львів передбачається виділення 

двох зон: 

– зона приміського розселення в радіусі 30 км, де 

поблизу магістральних радіальних доріг виділені території 
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загальною площею близько 850 га для житлової і пов’язаної 

з нею громадської забудови (для людей, які вибирають для 

постійного проживання заміський індивідуальний житловий 

будинок). У приміських лісах та біля водойм 

передбачається виділення території для позаміського 

відпочинку; у спеціальних місцях – об’єкти системи 

забезпечення функціонування міста (кладовища, 

розсадники, оранжереї та парники, водозабори, тощо); 

– зона формування містобудівної системи «Великий 

Львів» на відстані 2-3 км від кільцевої дороги, територія 

якої має суттєвий вплив на розвиток міста, що поступово 

перетворюватиметься з компактного поселення в 

розгалужену соціально – господарську систему з 

розвиненою системою зав’язків [8].  

Отже, розробники генерального плану Львова, 

проектуючи його розвиток, планують використання й  

приміської зони. Разом із цим, аналіз Перспективного плану 

утворення спроможних громад у Львівській області показує, 

що при розробці цього документу не були враховані 

положення генерального плану Львова, зокрема  в межах 

містобудівної системи «Великий Львів» заплановано 

створення двох об’єднаних територіальних громад – 

Дублянської та Домажирської [9]. 

Подібна ситуація складається і при створенні 

об’єднаних громад навколо міст обласного значення, які не 

є обласними центрами. Так, при створенні передбаченої 

Перспективним планом утворення спроможних громад 

Полтавської області Дмитрівської об’єднаної територіальної 

громади, її центром стає с. Дмитрівка, яке адміністративно 

відноситься до Горишньоплавненської міської ради, а м. 

Горішні Плавні територіально розташовується всередині 

громади [7]. В разі виникнення такого територіального 

утворення бюджет міста Горішні Плавні втратить частину 

податкових надходжень, зокрема плату за землю та 
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екологічний податок, що сплачувалися Полтавським 

гірничо-збагачувальним комбінатом, який територіально 

буде відноситися до Дмитрівської ОТГ. 

Подібна ситуація складається і навколо м. Кременчук 

(Полтавська область). Вже зараз більша частина межі 

лівобережної частини міста є спільною з двома 

новоутвореними об’єднаними територіальними громадами 

(Омельницькою та Піщанською) та однією проектною 

(Дмитрівською) [10]. При проектуванні названих 

об’єднаних територіальних громад не була врахована 

специфіка розташування міст Кременчук та Горішні Плавні 

– невелика (близько 30 км) відстань між цими містам, тісні 

інфраструктурні, трудові, соціальні зв’язки. Збіг 

вищеперелічених факторів в разі утворення двох громад з 

центрами в цих містах  міг би сформувати передумови для 

утворення Кременчуцько-Горішнеплавненської агломерації. 

Необхідно зазначити, що сумарна реверсна дотація цих міст 

складає 73 941 700 грн, що у 8,2 рази перевищує усю базову 

дотацію Кременчуцького району (9 042 600 грн) і є 

порівняльною з реверсною дотацією м. Полтава  

(98 428 500 грн). 

Отримані результати дають підстави вважати, що 

обласними адміністраціями під час складання 

перспективних планів утворення спроможних громад не в 

повній мірі враховуються економічні фактори та 

містобудівні потреби міст обласного значення. Органам 

державної влади та їх посадовим особам, на яких покладено 

відповідальність за проведення реформи в регіонах [1], 

необхідно узгоджувати між собою перспективні плани 

розвитку громад, що розробляються, з чинними 

генеральними планами та іншою містобудівною 

документацією, а також стратегічними планами розвитку 

міст обласного значення. Це сприятиме удосконаленню 

територіальної організації держави та її адміністративно-
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територіального устрою. 

 

Список використаних джерел: 

1. Постанова Кабінету міністрів України від 08.04.2015 

№ 214 «Про затвердження методики формування 

спроможних територіальних громад» [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/214-

2015-%D0%BF 

2.  Про Державний бюджет України на 2017 рік : Закон 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-19 

3. Про регулювання містобудівної діяльності : Закон 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3038-17 

4. ДБН 360-92** Містобудування. Планування та 

забудова міських та сільських поселень [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://dbn.at.ua/ 

load/normativy/dbn/dbn_360_92_ua/1-1-0-116 

5. Волошина Ю. Я. Теоретичні основи поняття 

приміська зона та її основні взаємозв’язки з містом /  

Ю. Я. Волошина // Ефективна економіка. – 2015. – № 10. 

6. Генеральний план міста Полтави [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada-

poltava.gov.ua/city/plan/; 

7. Про затвердження перспективного плану формування 

територій громад в Полтавській області : Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 №994-р 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994-2015-%D1%80  

8. Генеральний план міста Львів [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://city-adm.lviv.ua/lmr/generalnij-plan-

m-lvova  

9.  Про затвердждення перспективного плану 

формування територій громад в Львівській області : 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1801-19
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3038-17
http://dbn.at.ua/%0bload/normativy/dbn/dbn_360_92_ua/1-1-0-116
http://dbn.at.ua/%0bload/normativy/dbn/dbn_360_92_ua/1-1-0-116
http://www.rada-poltava.gov.ua/city/plan/
http://www.rada-poltava.gov.ua/city/plan/
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994-2015-%D1%80
http://city-adm.lviv.ua/lmr/generalnij-plan-m-lvova
http://city-adm.lviv.ua/lmr/generalnij-plan-m-lvova


 
Секція 2. Просторовий розвиток міст 

120 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 

№1558-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1158-2015-%D1%80 

10. Геопортал адміністративно-територіального устрою 

України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://atu.minregion.gov.ua/ 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1158-2015-%D1%80
http://atu.minregion.gov.ua/


 
Секція 4. Сучасні тенденції урбанізації 

121 

 

СЕКЦІЯ 4 

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УРБАНІЗАЦІЇ 

 

 

УПРАВЛІННЯ МІСТОМ, ЗОРІЄНТОВАНИМ НА 

РОЗВИТОК 

 

Лозинська Тамара Миколаївна 

д. держ. упр., професор 

завідувач кафедри публічного управління та 

адміністрування Полтавської державної аграрної академії 

 

В останні роки науковці, футурологи, політики 

приділяють значну увагу процесам урбанізації, управлінню 

містами, створенню міського середовища, більш 

комфортного для проживання. Зростання уваги до 

майбутнього розвитку міст пояснюється декількома 

обставинами. Насамперед, міста суттєво впливають на 

характер публічної політики, домінуючим принципом якої 

стає партнерство заради безпеки та соціальної стабільності. 

Міста виступають каталізаторами економічного та 

соціального розвитку, оскільки в них закумульовані 

величезні ресурси, зосереджено інтелектуальний, науковий, 

промисловий тошо потенціал, що не може не впливати на 

національну політику. Врешті, стан міста: його 

інфраструктура, логістика, просторове розміщення 

промислових і житлових об’єктів, ландшафти, історичні 

пам’ятки, культурні шедеври та ін. впливає на імідж країни, 

створює її репутацію, є красномовним свідченням якості 

публічної політики. 

На 1 січня 2014 р. в Україні налічувалося 460 міст, у 

яких проживало 60,5 % населення країни. Переважна 
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більшість цих міст є невеликими за чисельністю населення: 

усього чотири міста мають населення більше 1 млн (Київ – 

2,6 млн, Харків – 1,5 млн, Дніпро - 1,1 млн, Одеса –1 млн); 

три міста (Запоріжжя, Львів і Кривий Ріг) налічують понад 

0,5 млн мешканців; 153 міста (без міст Автономної 

республіки Крим, неконтрольованих територій Донецької та 

Луганської областей) – більше 50 тис. мешканців; усі інші – 

до 50 тис. мешканців. 

Міста, які є найбільшими економічними, культурними 

центрами, мають розвинену промисловість, комунальне 

господарство, значний державний житловий фонд, з 

кількістю населення понад 50 тисяч осіб віднесено до міст 

обласного значення (в окремих випадках до таких категорій 

можуть бути віднесені міста з меншою за 50 тисяч осіб 

кількістю населення) [1]. 

Світовими тенденціями у розвитку як великих, так і 

малих міст є делегування функцій управління від 

центральних органів влади до міст та практичне втілення 

концепції «розумного міста» («smart city»). Обидві 

тенденції є наслідками урбанізації, яка обумовила створення 

мегаполісів, перевантажених господарською діяльністю 

людей, незручних для проживання і складних для 

управління [2]. Процеси децентралізації управління та 

створення «розумного міста» – взаємопов’язані та 

взаємообумовлені, оскільки забезпечення розвитку міста 

покладається на його мешканців, які за допомогою 

інформаційних технологій здатні своєчасно реагувати на 

процеси, що відбуваються в місті, втручатися в події, 

надавати фахові поради керівництву, повідомляти про 

проблеми, а також отримувати інформацію про стан 

міського середовища (вуличні ремонти, масові заходи, 

дорожні затори, побутові проблеми, зміни в процедурах 

надання адміністративних послуг тощо). 
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При проектуванні та будові нових кварталів міст 

усвідомлюється і враховується взаємна інфраструктурна 

залежність постачання електрики, води, тепла, газу, 

утилізації відходів, транспортної логістики тощо. На 

перший план в управлінні містом виходить покращення 

якості надання послуг і підвищення ефективності 

функціонування інфраструктури міста [3].  

У межах оптимізації управлінського процесу   доволі 

часто використовуються прогностичні обчислювання, які 

можуть бути корисними для вирішення багатьох завдань, 

як, наприклад, поліпшення руху на дорогах і запобігання 

заторів або проектування каналізаційних мереж, але в 

контексті майбутнього розвитку міста їх роль є обмеженою, 

оскільки процес розвитку великих спільнот, скупчених на 

невеликій площі, залишається малопрогнозованим і 

залежним від багатьох подій. Тому все більше надії 

покладається на партисипативне (учасницьке) управління, 

за допомогою якого громада може домогтися швидших змін 

і ефективного використання ресурсів міста, бо влада 

зазвичай реагує повільно [4]. Побудова життєвого 

середовища, таким чином, здійснюється із залученням та за 

участі мешканців міста, а  система управління функціонує 

як «зверху-вниз», так і «знизу-вгору».  

При цьому міста стають все менш гомогенними, а перед 

владою постає завдання забезпечити їх стабільність при 

зростанні різноманітності, та справедливе представництво в 

міському управлінні для всіх. Міста, ймовірно, й надалі 

збільшуватимуть автономію в прийнятті рішень, що 

сприятиме формуванню різних механізмів управління.   
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РЕЗОЛЮЦІЯ 

 

Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Децентралізація влади в Україні: виклики та можливості 

для громад міст обласного значення» 

 

Місце проведення: Полтавська державна аграрна 

академія (ПДАА), м. Полтава.  

 

Учасники: науковці: ПДАА, Донбаської національної 

академії будівництва та архітектури, Класичного 

приватного університету м. Запоріжжя; керівники та 

посадові особи: Центру розвитку місцевого самоврядування 

у Полтавській області, комунальної організації «Інститут 

розвитку міста» Полтавської міської ради, Регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у Полтавській області, департаменту економічного 

розвитку, торгівлі та залучення інвестицій Полтавської 

обласної державної адміністрації, консультанти програм 

«DOBRE» і «Відновлення управління на Сході України»; 

аспіранти, студенти закладів вищої освіти України. 

 

Дата проведення: 01 листопада 2017 р.  

 

Резолюція: Відзначаючи важливість напрацювань 

конференції щодо обґрунтування напрямів подолання 

викликів і реалізації можливостей для громад міст 

обласного значення в процесі впровадження реформи 

децентралізації влади в Україні учасники конференції 

вважають за необхідне : а) використовувати матеріали, 

зокрема рішення конференції в навчальному процесі при 

підготовці здобувачів вищої освіти спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» з метою 
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сприяння поліпшенню кадрового забезпечення органів 

державної влади та місцевого самоврядування; б) 

оприлюднити рішення конференції на сайті ПДАА з метою 

забезпечення доступу до публічної інформації; в) 

рекомендувати місцевим органам влади, публічним 

установам, громадським організаціям і громадським діячам 

ознайомитися з основними рішеннями конференції, які 

можуть бути використані у їх практичній діяльності. 

 

Рішення: 

 

1. Зважаючи на те, що створення спроможних громад на 

принципах участі місцевих жителів залишається 

пріоритетною складовою реформи децентралізації влади в 

Україні, доцільною є підтримка практики стимулювання 

місцевою владою створення потенційно більш спроможних 

громад, зокрема об’єднаних навколо міст.  

 

2. На сучасному етапі урбанізації проблеми, які у 

зв’язку з цим виникають, необхідно вирішувати не шляхом 

реалізації окремих заходів, що забезпечує незначні ефекти, 

а за допомогою комплексу взаємозалежних соціальних, 

екологічних, технічних та інших рішень, що матимуть 

довгостроковий позитивний вплив на середовище 

проживання людей. 

 

3. Доцільно, формуючи громадські компетентності 

посадових осіб органів державної влади та місцевого 

самоврядування, сприяти більш повній реалізації 

повноважень органів місцевого самоврядування з питань 

місцевого значення; необхідно продовжувати постійний 

пошук більш ефективних механізми співробітництва між 

органами виконавчої влади та органами місцевого 
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самоврядування у виконанні покладених на них 

повноважень; домагатися посилення відповідальності 

керівників і посадових осіб органів місцевого 

самоврядування за дотримання Конституції та законів 

України шляхом підтримки громадського контролю. 

 

4. У контексті реалізації концепції децентралізації 

влади та формування комфортного середовища проживання 

в містах необхідним є удосконалення процесу стратегічного 

планування розвитку міст і забезпечення узгодженості 

стратегічного планування на регіональному рівні з цілями 

державного управління щодо перспектив розвитку 

українського суспільства. 

 

5. Важливим є врахування світових тенденцій розвитку 

сучасного міста, а саме – створення інфраструктури 

«розумного міста» та переміщення управління на рівень 

міста, особливістю якого є активізація залучення мешканців 

до розв’язання проблем життєзабезпечення через 

інструменти інтерактивної взаємодії влади і містян, 

використання можливостей оптимізації міського простору, 

використання інновацій в управлінні динамічними 

нелінійними процесами. 

 

6. На сучасному етапі державотворення корисним може 

бути використання дорожньої карти розвитку 

територіальних громад, відтворюваної на основі форсайту, 

яка стане орієнтиром у діяльності керівників і посадових 

осіб органів місцевої влади і громадських організацій, 

науковців, представників бізнесу. 

 

7. Враховуючи необхідність роз’яснення суті реформи 

децентралізації, висвітлення її позитивних наслідків та 
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ознайомлення широкого загалу з найкращими практиками 

децентралізації важливою є інтеграція зусиль усіх 

зацікавлених сторін, співпраця органів влади, місцевого 

самоврядування та громадських організацій з навчальними 

закладами, групами науковців з метою залучення 

небайдужих громадян до просвітницької та навчальної 

діяльності, що сприятиме подальшому розвитку 

громадянського суспільства. 

 

8. Оскільки тенденцією сучасного державного 

управління стає забезпечення автономності прийняття 

місцевих бюджетів і фінансова децентралізація, на 

місцевому рівні актуалізуються завдання підтримки 

фінансової спроможності місцевих громад шляхом 

сприяння їх об’єднання, співпраці, допомоги щодо 

стратегічного планування місцевого розвитку, розвитку 

публічно-приватного партнерства, що має знайти 

відображення і в освітньо-наукових програмах підготовки 

фахівців для публічної сфери.  

 

9. Доцільною є підтримка переорієнтації системи 

безоплатної правової допомоги (БПД) на посилення 

правової спроможності територіальних громад, що 

передбачає поглиблення співпраці з органами влади, 

включаючи об’єднані територіальні громади; сприяння 

прийняттю цільових програм, активізація проведення 

правопросвітницьких заходів; розвиток мережі партнерів та 

незалежних провайдерів надання БПД; розширення доступу 

територіальних громад до БПД (параюристи, дистанційні 

пункти, виїзні прийоми, скайп-допомога тощо); розширення 

точок доступу до правової допомоги (сільради, бібліотеки, 

школи, лікарні, дитбудинки, органи самоорганізації 

населення, громадські організації тощо); залучення 
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зовнішніх ресурсів та виконавців заходів ( програм, 

проектів) 

Система безоплатної правової допомоги в межах 

посилення правової спроможності територіальних громад 

має реалізувати такі завдання, як: підвищення рівня 

доступності і якості безоплатної вторинної правової 

допомоги; подолання правового нігілізму; підвищення рівня 

правової свідомості та правової культури суспільства; 

збільшення реальних можливостей реалізації громадянами 

своїх прав; запобігання корупції тощо.  

 

10. Продовжити й удосконалювати практику організації 

науково-практичних конференцій, круглих столів із 

актуальних проблем публічного управління та 

адміністрування, надаючи їм не лише всеукраїнського, а й 

міжнародного статусу та залучаючи до їхнього проведення 

широкі кола вчених-теоретиків і педагогів України та 

зарубіжжя, представників органів державної влади, 

місцевого самоврядування, громадських організацій. 

 

                 

01 листопада 2017 року 
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