


 

 

Міста та реформа адмінтерустрою – втрачені можливості та отримані 

перспективи. Виявлення та демонстрація втрачених можливостей міст 

обласного значення від пасивної позиції в реформі з децентралізації та 

адмінтерустрою України. 

 

Звіт за результатами дослідження процесів утворення об’єднаних 

територіальних громад в приміських зонах великих міст на прикладі 

Полтави, Кременчука, Львова, Сум та Ужгорода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей звіт було підготовлено Полтавським обласним благодійним фондом 

«Фонд розвитку громад «Ініціатива» в межах проекту Центру політико-

правових реформ  "Посилення ролі громадянського суспільства у 

забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади" за 

підтримки Європейського Союзу. Думки, висловлені в звіті, жодною 

мірою не відображають офіційної позиції Центру політико-правових 

реформ та Європейського Союзу. 

 

Матеріали цієї публікації доступні для використання повністю або частково 

з обов’язковим посиланням на оригінальне джерело. 

Публікація доступна в електронному вигляді на інтернет-ресурсі 

Полтавського обласного благодійного фонду «Фонд розвитку громади 

«Ініціатива» http://initiative.org.ua/ 
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ВСТУП 

Реформа з децентралізації влади спрямована на зміну адміністративно-

територіального устрою, відносин між органами центральної влади та 

місцевого самоврядування, перерозподіл повноважень, посилення місцевого 

самоврядування тощо. Концепцією реформи та методикою утворення 

об’єднаних територіальних громад передбачено, що центрами об’єднання, в 

першу чергу, мають стати міста обласного значення та міста – районні 

центри,  міста районного значення.  

Однак наразі великі міста України в цілому не включені в процес 

реформи. Натомість в приміських зонах, безпосередньо на міській межі, 

утворюються сільські ОТГ, між якими та містами складаються не надто 

дружні відносини в розрізі розуміння розвитку та використання приміських 

територій. Виникає ситуація, коли органи місцевого самоврядування 

приміських громад своїми рішеннями можуть гальмувати або заперечувати 

певні положення напрямків просторового та економічного розвитку міст та 

приміських територій, які закладені в генеральних планах та стратегіях 

розвитку цих міст. 

В цьому виданні містяться результати дослідження, яке було проведено 

Полтавським обласним благодійним фондом «Фонд розвитку громади 

«Ініціатива» за участі Сумського державного університету, Полтавської 

державної аграрної академії, громадської ініціативи «Платформа прикладної 

урбаністики «UA-platform» в рамках проекту «Міста та реформа 

адмінтерустрою – втрачені можливості та отримані перспективи. Виявлення 

та демонстрація втрачених можливостей міст обласного значення від 

пасивної позиції в реформі з децентралізації та адмінтерустрою України» за 

підтримки ВГО «Центр політико-правових реформ» в межах проекту 

«Посилення ролі громадянського суспільства в забезпеченні демократичних 

реформ і якості державної влади в Україні», який фінансується 

Європейським Союзом. 

Мета, яка ставилася в завданні на дослідження – проаналізувати вплив 

факторів, які виникають в процесі утворення сільських об’єднаних 

територіальних громад в приміських зонах та на межах великих міст України 

на їх просторовий та економічний розвиток. Дослідження було проведено в 

містах Полтава, Кременчук, Суми, Львів, Ужгород. 

Для аналізу використані генеральні плани, стратегії розвитку, програми 

соціально-економічного розвитку, додатки до рішення про місцеві бюджети 

обраних міст та приміських громад, а також Схеми планування території 

відповідних областей, регіональні стратегії розвитку та перспективні плани 

утворення спроможних громад областей, державні будівельні норми та інші 

планувальні та прогнозно-програмні документи місцевого, регіонального та 

національного рівнів. 



КРЕМЕНЧУК

ПРОСТОРОВО-ПЛАНУВАЛЬНИЙ та економічний АСПЕКТи
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Кременчук — місто обласного підпорядкування в Полтавській області 

України, адміністративний центр Кременчуцького району. Історичне 

населене місце. Кременчук — великий індустріальний центр Полтавщини. За 

останні десятиліття розвиток міста Кременчук поряд з містами Горішні 

Плавні та Світловодськ викликав формування навколо них урбанізованої 

зони – Кременчуцької агломерації, яка охопила велику кількість довколишніх 

сіл.  

На сьогоднішній день місто Кременчук та навколишні території мають 

цілий ряд спільних викликів та можливостей, які доцільно вирішувати за 

допомогою міжмуніципального співробітництва. Особливо гостро питання 

співробітництва постало зараз, коли в процесі формування об‘єднаних 

територіальних громад, органи місцевого самоврядування отримують значно 

ширші повноваження та значно більші ресурси для їх реалізації.  

Дослідження присвячене визначенню можливостей та потреб 

співробітництва територіальних громад в межах зони приміського впливу 

Кременчука (далі – Зона впливу) на основі аналізу поточного стану 

містобудівного та соціально-економічного розвитку Кременчука та близьких 

до міста територій Кременчуцького та Світловодського районів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kremen.gov.ua/index.php/rozdil/gromadyanam 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кременчуцька_агломерація 

http://kremenchuk.adm-pl.gov.ua/page/istorichniy-naris 
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СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ 

Згідно з Генеральною схемою планування території України, 

Кременчук розглядається, як центр Кременчуцького району і Кременчуцької 

агломерації. Місто розташоване на перетині головної природної осі (осі 

першого рангу) та другорядної осі (осі другого рангу) планувального каркасу 

області – Південний захід – Південний Схід (антропогенна вісь) та Захід – 

Схід (природна вісь). На головних планувальних осях розташовані міста 

Козельщина, Нові Санжари, Полтава, Хорол, Глобино, Лубни, Горишні 

Плавні, Світловодськ. 

До осей третього рангу можна віднести державні національні та 

регіональні дороги і територіальні дороги місцевого значення, які 

забезпечують зв‘язки міста з головними промисловими центрами 

центральної, східної та західної України.  

На перетині цих осей першого та другого рангу формується 

урбанізований вузол першого порядку (*Кременчуцька агломерація), який 

займає лідируюче положення в структурі планувального каркасу району. Це 

т. зв. зона приміського впливу Кременчука (далі – Зона впливу).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Кременчуцька агломерація — агломерація з центром у місті Кременчук. Простягається вздовж 

Дніпра з центром агломерації на лівому березі. Головні чинники створення і існування 

агломерації: річка Дніпро, перепуття головних транспортних шляхів, машинобудівна, 

металообробна, металургійна промисловість. Центр розвиненого сільськогосподарського району. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кременчуцька_агломерація 
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ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА ТА ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ 

Завдяки розвиненій транспортній системі мешканцям легко дістатися 

до найвіддаленіших околиць Кременчука. Загальна довжина 32 автобусних 

маршрутів складає 311,7 км, трьох тролейбусних – 72,7 км в двомірному 

обчисленні. Пасажирські перевезення в місті виконують комунальне 

підприємство ―Кременчуцьке тролейбусне управління‖ та 10 підприємств 

автотранспорту різних форм власності.  

Аналіз стану міських пасажирських перевезень в місті Кременчуці 

показав, що основними проблемами вдосконалення системи міських 

пасажирських перевезень є: 

1. Недосконалість існуючої маршрутної мережі та структури рухомого 

складу. Зниження кількості маршрутів, що обслуговуються транспортом 

в режимі «звичайний». Нераціональне співвідношення між різними 

видами і типами рухомого складу, які обслуговують міські автобусні 

маршрути. Відсутність динаміки нарощування кількості рухомого 

складу автотранспорту великої і середньої місткості. Недостатнє 

оновлення рухомого складу електротранспорту. 

2. Зниження безпеки та якості пасажирських перевезень. Зростання 

дорожньо-транспортних пригод. 

3. Необхідність удосконалення системи сформованих економічних 

відносин на ринку послуг пасажирського автомобільного транспорту. 

4. Необхідність удосконалення тарифної політики в галузі пасажирських 

перевезень. 

5. Регулювання та контроль на пасажирському транспорті. 

6. Поліпшення екологічної обстановки в місті, зниження рівня забруднення 

навколишнього середовища. 

7. Неефективність механізму управління транспортними підприємствами 

(відсутність єдиної диспетчерської служби та Управління транспортним 

комплексом). 

8. Необхідність формування кадрової та соціальної політики на 

автомобільному транспорті. 

https://www.kremen.gov.ua/index.php/rozdil/gromadyanam/infrastructura/transport 
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Перспективи розвитку дорожньо-транспортної мережі: 

- оптимізація маршрутної мережі, яка дозволить підвищувати якість 

перевезень та розвантажити центр міста за рахунок, наприклад, 

переключення маршрутів на паралельних лініях до основних центральних; 

- створення регіональних транспортних хабів (автовокзалів) на основних 

підходах до міста (селище Молодіжне, Крюків, Раківка) 

- використання маршрутних автобусів великої місткості на головних 

маршрутах міста (№17 та №15) 

- реконструкція старого Крюківського мосту через р. Дніпро 

- будівництво нового автодорожнього мостового переходу через Дніпро 

(мостовий перехід включає в себе позакласний міст з судоплавним 

прольотом 240 м, під 6 смуг руху і транспортні розв'язки в різних рівнях, 

розміщених в місцях прилягання або перетину з вулицями і дорогами зі 

значними транспортними потоками) 

- будівництво об‘їздної дороги для розвантаження міста вантажних 

транспортом 

 

СОЦІАЛЬНА ІНФРАСТРУКТУРА МІСТА 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Кременчук 

Тут проживає більше 76 тисяч молодих людей у віці від 14 до 35 років. В 

місті зареєстровано 49 молодіжних і 13 дитячих громадських організацій. 

Змістовне дозвілля молоді організовують заклади позашкільної освіти: клуб 

юних моряків ―Гардемарин‖, Будинок дитячої та юнацької творчості, 

Об`єднання дитячо-юнацьких клубів за місцем проживання, станція юних 

техніків та інші. Оздоровитись влітку маленькі кременчужани мають змогу у 

пришкільних оздоровчих таборах, профільних таборах при позашкільних 

закладах та 5 заміських дитячих оздоровчих закладах. У місті діє досить 
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розгалужена мережа закладів освіти, культури, спорту, охорони здоров‘я . 

Для кременчужан працює 120 закладів освіти різного підпорядкування та 

різних форм власності, 90 з яких належать до комунальної власності. 

Працюють 11 вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації та форм 

власності. Кількість студентів складає понад 18 тис. чол. Найпотужнішим 

ВНЗ регіону є Кременчуцький державний політехнічний університет. 

Значна увага у Кременчуці приділяється також розвитку фізичної 

культури і спорту. У місті діють 11 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 5 

стадіонів, 2 плавальних басейни та 2 легкоатлетичні манежі. Загальна 

кількість дітей та молоді, які регулярно займаються фізичною культурою і 

спортом в позашкільних закладах усіх форм власності становить біля 8 тис.  

Медична допомога жителям міста надається в 26 лікувально-

профілактичних закладах, 11 з яких обласного підпорядкування. В закладах 

охорони здоров‘я, працює 4,5 тис. чоловік, серед яких 8 Заслужених лікарів 

України, 121 лікар та 336 медичних сестер з вищою. 

Кременчук сьогодні – це великий індустріальний центр Полтавщини, де 

працюють підприємства, помітні навіть у масштабах країни. Життя міста, 

функціонування соціальної сфери, здобутки, перспективи подальшого 

розвитку безпосередньо пов‘язані з роботою його багатогалузевої економіки. 

Структура промисловості Кременчука охоплює майже всі базові галузі, 

зокрема нафтопереробну й хімічну, машинобудування та обробки металів, 

харчову, легку та будівельну. У місті функціонує 90 потужних промислових 

підприємств, близько 60 будівельних організацій різних форм власності й 

понад 17 тисяч суб‘єктів підприємницької діяльності. 

Стабільна робота кременчуцьких підприємств приваблює інвесторів. 

Обсяги іноземного капіталу, вкладеного в економіку міста, постійно 

зростають. Інвестиції в місто надходять з 26 країн світу. За рейтингом 

соціально-економічного розвитку міст та районів Полтавської області за 

перше півріччя 2011 року Кременчук посів І місце. 

Основні промислові підприємства міста: ПАТ «Крюківський 

вагонобудівний завод», ПАТ «Кременчуцький колісний завод», ПАТ 

«Кременчуцький завод дорожніх машин», ПАТ «АвтоКрАЗ», ПАТ 

«Укртатнафта», ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», ПАТ 

«Кременчукм‘ясо», ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод», ДП 

управління промислових підприємств «Укрзалізниці» «Крюківське 

кар'єроуправління», ВАТ «Кременчуцький річковий порт», ПП ВТК 

«ЛУКАС» 
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ЖИТЛОВИЙ ФОНД 

Житлово-комунальне господарство міста Кременчука нараховує 40 

підприємств, на яких працює 2300 чоловік. Це такі підприємства як: КАТП-

1628 (Кременчуцьке автотранспортне підприємство 1628), КП «Міськсвітло», 

КП «КПС ШРБУ» (Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове 

ремонтно-будівельне управління), КП «КТУ» (Кременчуцьке тролейбусне 

управління), КП «Кременчукводоканал», КП «Теплоенерго», КП «СКРП» 

(Спец комбінат ритуальних послуг), 2 великих комунальних 

госпрозрахункових житлово-експлуатаційних підприємств «Автозаводське» 

та «Крюківське» та інші. Даними підприємствами виконуються роботи з 

озеленення, освітлення міста, його санітарній очистці, капітального та 

поточного ремонту доріг, благоустрою території, капітального ремонту та 

поточного утримання житлового фонду, тощо. 

Житловий фонд, що належить до територіальної громади міста складає 

65584 кв. м приватизовано 57670 квартир, що складає майже 90%, не 

приватизованого житлового фонду залишилося близько 10%. В комунальній 

власності міста налічується 1239 житлових будинків, з них - 244 будинки 

віком до 25 років з моменту забудови, 712 будинків віком від 25 до 50 років, 

175 будинків - від 50 до 75 років , 67 будинків віком більше 75 років і 41 

ветхий будинок. 

https://www.kremen.gov.ua/index.php/rozdil/gromadyanam/infrastructura/jkg 

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

КП «Кременчукводоканал» здійснює водопостачання і водовідведення 

другого по величині міста Полтавської області - Кременчука, а також 

декількох невеликих населених пунктів, розташованих навколо міста. 

Основною метою КП «Кременчукводоканал» є задоволення потреб 

населення та інших споживачів послугами водопостачання та 

водовідведення, а також підготовка питної води й очищення стічних вод 

відповідно до діючих стандартів якості.  

Водопостачання м. Кременчука здійснюється через розподільну 

мережу «Кременчукводоканал». Об'єктами водопостачання є житлові 

будинки, промислові підприємства, об'єкти соцкультпобуту та ін. Основним 

джерелом водопостачання є води р. Дніпро з Кременчуцького водосховища. 

Обробка води здійснюється до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні 

вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною». На сьогодні 
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у роботі підприємства залучені 2 насосні станції першого підйому, очисні 

споруди водопроводу продуктивністю 150000 м
3
/добу, 14 підвищувальних 

насосних станцій, 6 резервуарів чистої води, 27 станцій перекачування 

стічних вод та 2 комплекси каналізаційних очисних споруд. Загальна 

довжина водопровідних мереж становить 429,49 км, каналізаційних – 256,29 

км. Контроль якості піднятої та питної води й контроль якості очищених 

стічних вод здійснюється хіміко-бактереологіними лабораторіями КП 

«Кременчукводоканал». 

https://www.kremen.gov.ua/index.php/branches/kp/76 

 

ОБ’ЄКТИ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

Житло.  

Генеральним планом на землях суміжних сільських рад та ОТГ 

намічено 2 основних райони садибної забудови: 

- вул. Котовського, Жовтнева, Щорса (Кам'янопотоківська сільська рада); 

- прсп. Лесі Українки, вул. Енергетиків, Шевченка (Новознам‘янська ОТГ). 

Ці райони мають зручний транспортний зв‗язок з центральною 

частиною міста, забезпеченні первинним обслуговуванням та повним 

інженерним обладнанням. 

Зона громадських об’єктів.  

В існуючих межах міста вільні землі для розміщення об‘єктів 

громадського обслуговування відсутні. Тим не менш місто Кременчук 

потребує розміщення крупних торговельних центрів (супермаркетів 

будівельних матеріалів, побутової техніки, з продажу автомобілів, човнів, 

яхт, промислових та продовольчих товарів). Крім того місту необхідні 

території для розміщення закладів для обслуговування туристично-

рекреаційної галузі. 

Так, на території Кам'янопотоківської сільської ради, передбачено 

розміщення об‘єкту дитячого дошкільного закладу. На території 

Дмитрівської ОТГ передбачено 31,25 га земель для обслуговування 

рекреаційних зон (кемпінги, мотелі, спортивні споруди та інше). Між вул. 

Аерофлотської та вул. Некрасова (Омельницька ОТГ), передбачено 38,37 га 

територію спецпризначення при ТОВ НБО «Авіа». 

Всі намічені об‘єкти мають зручне транспортне сполучення по мережі 

проектних вулиць з центральною частиною міста та основними районами 
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багатоквартирної забудови, та вихід на зовнішню мережу автомобільних 

доріг, що пов‘язують м. Кременчук з районами області та іншими обласними 

центрами України. 

Природно-заповідний фонд. 

- Регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні» (Білецьківська 

сільська рада): 602 га (в межах міста), 5080 га (загальна площа) 

Розташований між двома (лівобережною і правобережною) частинами 

міста Кременчука Полтавської області. Охоплює акваторію, острови та 

прибережну смугу річки Дніпра в середньому Подніпров'ї. Територія 

регіонального ландшафтного парку включає природні комплекси: лісовий, 

лучний, водний та прибережно-водний. На території парку зберігається 

різноманіття рослинного і тваринного світу, в тому числі рідкісні види 

(понад 50), які занесені до Світового Червоного списку, Європейського 

Червоного списку, Червоної книги України та Регіонального списку.; 

- Ландшафтний заказник (загальнодержавного значення) «Білецьківські 

плавні» (Білецьківська сільська рада): 75 га (в межах міста), 2980 га 

(загальна площа). Складова ландшафтного парку «Кременчуцькі Плавні» 

Розташований у долині Дніпра. До складу заказника входять острови 

Зелений, Динька, Фантазія. «Білецьківські Плавні» на Кам'янському 

водосховищі у Кременчуцькому районі — ділянка добре збереженої заплави 

Дніпра. Вона розташована у верхній частині водосховища, яка значною 

мірою зберегла річковий характер. В багатьох місцях «Білецьківські Плавні» 

межують із забудовою міста Кременчука. 

На Дніпрі майже не залишилось ділянок, аналогічних «Білецьківським 

Плавням», після того, як у його середній та нижній течіях було споруджено 

шість водосховищ. Ширина заплави тут близько 7 км. В розміщенні її проток 

і островів чітко простежуються риси рельєфу, характерні для заплав. 

- Нижньопсільський заказник — ландшафтний заказник 

загальнодержавного значення в Україні.  

Об'єкт природно-заповідного фонду Полтавської області. 

Розташований у межах Кременчуцького району Полтавської області, між 

селами Омельник, Запсілля та Гуньки, що на північний схід від міста 

Кременчука (Омельницька ОТГ). Площа 504 га. Створений 1994 року. 

Перебуває у віданні Кременчуцького держлісгоспу. Охороняється ділянка 

заплави річки Псла зі смугою заплавного лісу, який тягнеться вздовж річки. 
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Транспортно-комунікаційна зона  

Генеральним планом намічено будівництво нового автодорожнього 

мостового переходу через Дніпро (мостовий перехід включає в себе 

позакласний міст з судоплавним прольотом 240 м, під 6 смуг руху і 

транспортні розв'язки в різних рівнях, розміщених в місцях прилягання або 

перетину з вулицями і дорогами зі значними транспортними потоками) та 

траси південного автомобільного обходу м. Кременчук через вул. Велика 

Набережна, вул. Занасипський шлях до Полтавської траси (Потоківська СР, 

Дмитрівська ОТГ).  

Аеропорт «Кременчу к»  Велика Кохні вка  (IATA: KHU) — аеропорт 

в Полтавській області України. Розташований за 5 км на північний схід від 

міста Кременчука (Потоківська СР, Дмитрівська ОТГ). Аеродром належить 

Кременчуцькому льотному коледжу. У 1990-і частина аеродрому передана 

приватній компанії. Зараз там розташований склад паливно-мастильних 

матеріалів. Сьогодні аеродром у Великій Кохнівці приймає вертольоти і 

невеликі літаки АН-24 та ЯК-40. 

Кременчуцька гідроелектростанція — гідроелектростанція на Дніпрі 

у місті Світловодськ (Світловодська ОТГ). Вона є 3-м ступенем каскаду 

гідроелектростанцій на річці Дніпро. Дамба, на якій розташована ГЕС, 

утворює найбільше водосховище на Дніпрі — Кременчуцьке. 

Біланівське родовище — родовище залізистих кварцитів в межах 

Кременчуцької магнітної аномалії. (Дмитрівська сільська рада та 

Пришибська ОТГ). Розробляється Біланівським ГЗК. Запаси сировини 

становлять 1 702 мільйонів тон. 

Галещинське родовище  Кременчуцьке  — залізорудне родовище 

Кременчуцької магнітної аномалії (Саксаганська світа), не розробляється — 

резервна сировинна база, містить серед окислених залізистих кварцитів 

багаті, переважно мартитові, мартито-гематитові, частиною 

карбонатизованні, руди з середнім вмістом Fe 58,2 %. Багаті руди складають 

незначні по розмірах пластоподібні, лінзоподібні і неправильної форми тіла 

серед залізистих кварцитів, що піддалися древньому вивітрюванню. Розвідані 

запаси 220 млн т. По падінню рудні тіла багатих руд просліджуються до 1км. 

З метою розробки родовища у грудні 2009 року створена компанія 

«Біланівський ГЗК». Розробка планується шахтним способом. 

Горішньо-Плавнівське родовище — належить до Кременчуцької 

магнітної аномалії (Саксаганської світи) і розробляється Полтавським ГЗК. 
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Знаходиться у місті Горішні Плавні. Довжина покладу на Горишнє-

Плавнинському родовищі близько 3 км. Потужність покладу в кондиційному 

контурі змінюється від 50-60 м в північній його частині до 270 м в південній і 

в середньому становить 115 м. 

Потужність рихлих відкладень змінюється від 4 до 43 м, в середньому 

складаючи 22 м. Встановлена бурінням максимальна глибина поширення 

рудного покладу становить 960 м. Запаси залізняку становлять 1167060 тон. 

Лавриківське родовище — родовище залізняку (магнетитових 

кварцитів), відноситься до Кременчуцької магнітної аномалії (Саксаганська 

світа) і розробляється Полтавським ГЗК. Довжина покладу на 

Лавріковському родовищі понад 4,5 км. Потужність покладу в кондиційному 

контурі змінюється від 23 м в північній його частині до 71 м у південній і в 

середньому становить 43 м. 

Потужність рихлих відкладень змінюється від 3 до 62 м, в середньому 

складаючи 40 м. Встановлена бурінням максимальна глибина поширення 

рудного покладу становить 540 м. Запаси залізняку становлять 482510 тон. 

Єристівське родовище залізистих кварцитів — родовище в межах 

Кременчуцької магнітної аномалії, що розробляється Єристівським гірничо-

збагачувальним комбінатом. Запаси залізистих кварцитів становлять 822,3 

млн тонн, з середнім вмістом заліза 33,7 % і магнетитового заліза — 26,94 %. 

Попередня потужність при повному завантаженні нового кар'єру 

передбачається на рівні 12 млн тонн. Собівартість видобутку на даному 

родовищі нижча, ніж на родовищах Полтавського ГЗК, оскільки сировина 

залягає ближче до поверхні. 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ТА 

ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ 

Реформа децентралізації влади в Україні на сьогодні фактично є 

реформою сільських, селищних та міських громад (міст районного значення), 

в той час як міста обласного значення (МОЗ) залишилися невключеними в 

цей процес. У представників влади МОЗ часто складається враження, що ця 

реформа стосується лише села, а містам таке об‘єднання не вигідне, оскільки 

при об‘єднання міст з навколишніми селами значно зростуть витрати на 

утримання соціальної інфраструктури, у той час як бюджетні надходження 

зростуть порівняно не на багато. В той же час досвід роботи з сільським 
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радами свідчить, що представники навколишніх сіл не бажають 

об‘єднуватися з містами, боячись втратити владу та вплив. 

Враховуючи факт фактичного існування Кременчуцької агломерації 

в складі міст обласного значення Кременчук, Горішні Плавні та 

Світловодськ, доцільно розглядати спільний розвиток цих міст в 

контексті реформи адміністративно-територіального устрою України. 

Відповідно до Перспективного плану утворення спроможних громад 

Кіровоградської області, Світловодська міська громада утворюється у складі 

Світловодської міської, Власівської селищної, Павлівської, 

Великоскелівська, Озерської, Миронівської та Микільської сільських рад. 

Таким чином навколо міста обласного значення Світловодськ утворюється 

територія перспективного розвитку міської громади. 

Відповідно до Перспективного плану формування спроможних громад 

Полтавської області прилеглі території міста Кременчук плануються у складі:  

 Горішньоплавнівська ОТГ – в складі Горішньоплавнівської міської, 

Келебердянської та Салівської сільських ради 

 Дмитрівська ОТГ міста Горішні Плавні – в складі Дмитрівської 

сільської ради міста Горішні плавні, Солонянської сільської ради 

Козельщинського району та Потоківської сільської ради 

Кременчуцького району 

 Омельницька ОТГ* 

 Новознам‘янська ОТГ* 

 Піщанська ОТГ – в складі Піщанської ОТГ та Ялицінівської сільської 

ради 

 Недогарківська ОТГ* 

 Пришибська ОТГ* 

 Кам'янопотоківська ОТГ – в складі Білецьківської та 

Кам‘янопотоківської сільських рад 

*вже створені ОТГ 

Таким чином, територія міста Кременчук «замикається» об‘єднаними 

територіальними громадами і при найгіршому сценарії просторовий та 

економічний розвиток міста можуть бути ускладненими. 

З утворенням об‘єднаних територіальних громад навколо та за участі 

міста Горішні Плавні, які передбачені Перспективним планом Полтавської 

області складається вкрай парадоксальна ситуація. Та конфігурація 

Дмитрівської та Горішнеплавнівської громад, яка пропонується цим 
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документом протирічить чинному законодавству та Методиці утворення 

спроможних громад, затвердженої Постановою КМУ №214 від 08.04.2015 

року: 

- при утворенні Дмитрівської ОТГ розділяється територія 

Горішнеплавнівської міської ради, що протирічить пункту 2 статті 4 ЗУ 

«Про добровільне об‘єднання територіальних громад»; 

- утворена ОТГ визначається як Дмитрівська об‘єднана територіальна 

громада Горішнеплавнівської міської ради, що протирічить пункту 1 статті 

4 ЗУ «Про добровільне об‘єднання територіальних громад»; 

- центром громади визначається село Дмитрівка, територіально входить до 

складу Горішнеплавнівської міської ради, міста обласного значення, що 

суперечить пункту 6 Методики. 

Таким чином, від позиції органів місцевого самоврядування 

Кременчуцької та Горішнеплавнівської громад та їх самовизначення в 

контексті реформи адміністративно-територіального устрою України можуть 

залежати перспективи просторового та економічного розвитку цих міст.  

Отже, розвиток міст Кременчука та Горішніх Плавнів та прилеглих до 

них територій, як і в цілому перспектива розвитку вже фактично сформованої 

Кременчуцької агломерації може бути в трьох сценаріях: оптимістичний 

прогноз, реалістичний та песимістичний. 

Нижче буде описаний оптимістичний прогноз розвитку Кременчука, 

Горішніх Плавнів та прилеглих територій, тобто все те, що необхідне містам 

в територіально-економічному сенсі буде забезпечене завдяки сприятливим 

відносинам з прилеглими територіями. Відповідно реалістичний прогноз – 

це неповна забезпеченість територіально-економічними ресурсами для 

розвитку міста завдяки сприятливим відносинам тільки з частиною 

прилеглих територій. А песимістичний – це повна їх відсутність. Крім того, 

розглядатимуться сценарії утворення Кременчуцької міської агломерації в 

розумінні проекту закону № 6743 «Про міські агломерації». 
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Оптимістичний сценарій. 

Утворення Кременчуцької ОТГ розглядається в складі: 

- Кременчуцької міської ради; 

- Кам‘янопотоківської сільської 

ради; 

- Білецьківської сільської ради; 

- Потоківської сільської ради; 

Утворення Горішнеплавнівської ОТГ розглядається у складі*: 

- Горішнеплавнівської міської 

ради; 

- Пришибської сільської ради 

(об‘єднаної громади); 

- Келебердинської сільської ради; 

- Салівської сільської ради; 

*Дмитрівська сільська рада в цьому сценарії не розглядається, як окрема 

адміністративно-територіальна одиниця, оскільки на даний момент 

вона територіально віднесена і є частиною Горішнеплавнівської міської 

ради. 

Світловодська ОТГ розглядається у складі, який проектується 

Перспективним планом формування спроможних громад Кіровоградської 

області. 

Основними цілями територіального планування є створення 

сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку міста та 

прилеглих територій, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, 

збереження природної і культурної спадщини. 

Основними напрямками щодо розвитку дорожньо-транспортної 

мережі: 

- створення регіональних транспортних хабів (автовокзалів) на основних 

підходах до міста (селище Молодіжне, Крюків, Раківка) – це зменшить 

навантаження приміського транспорту на дорожньо-транспортну 

інфраструктуру міста (Білецківська та Кам’янопотоківська СР – 

Крюківський хаб; Потоківська СР, Келебердинська СР, Салівська СР, 

Дмитрівська, Пришибська ОТГ– Раківський хаб; Омельницька, 

Новознам’янська, Піщанська ОТГ – Молодіжний хаб);  

-  реконструкція старого Крюківського мосту через р. Дніпро;  

- будівництво нового автодорожнього мостового переходу через Дніпро 

(мостовий перехід включає в себе позакласний міст з судоплавним 

прольотом 240 м, під 6 смуг руху і транспортні розв'язки в різних рівнях, 

розміщених в місцях прилягання або перетину з вулицями і дорогами зі 

значними транспортними потоками) – це зменшить навантаження 
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транзитного пасажирського та вантажного транспорту на дорожньо-

транспортну інфраструктуру міста; 

- будівництво об‘їздної дороги для розвантаження міста вантажним 

транспортом (територія сучасних Білецківської, Кам’янопотоківської, 

Потоківської СР – розвиток без перешкод в цих напрямках; 

Омельницька, Новознам’янська, Піщанська ОТГ – потенційно 

ускладнений розвиток). 

Оптимістичний сценарій передбачає безперешкодний розвиток міста 

згідно генерального плану на землях суміжної Кам'янопотоківської 

сільської ради (район садибної забудови – вул. Котовського, Жовтнева, 

Щорса; розміщення об‘єкту дитячого дошкільного закладу).  

Безперешкодний розвиток на землях суміжної Потоківської СР 

передбачено 31,25 га земель для обслуговування рекреаційних зон (кемпінги, 

мотелі, спортивні споруди та інше). 

Відповідно генеральному плану, можливий, але потенційно 

ускладнений розвиток на землях суміжної Новознам’янської ОТГ (район 

садибної забудови – просп. Лесі Українки, вул. Енергетиків, Шевченка). 

Потенційно ускладнений розвиток на землях суміжної Омельницької 

ОТГ. Між вул. Аерофлотської та вул. Некрасова передбачено 38,37 га 

територію спецпризначення при ТОВ НБО «Авіа». 

Оптимістичний сценарій надає можливість підтримувати та 

відновлювати природно-заповідний фонд: регіональний ландшафтний парк 

«Кременчуцькі плавні» (Білецьківська сільська рада); ландшафтний 

заказник (загальнодержавного значення) «Білецьківські плавні» 

(Білецьківська сільська рада): Складова ландшафтного парку «Кременчуцькі 

Плавні»; Нижньопсільський заказник — ландшафтний заказник 

загальнодержавного значення в Україні (Омельницька ОТГ). 

Розвиток Кременчуцької агломерації в умовах реалізації 

оптимістичного сценарію. 

Кременчуцька агломерація (Горішні Плавні-Кременчук-Світловодськ) 

єдина агломерація України, яка розташована у двох областях одночасно. 

Головні чинники створення і існування агломерації: річка Дніпро, перепуття 

головних транспортних шляхів, машинобудівна, металообробна, 

металургійна промисловість. В разі реалізації оптимістичного сценарію 

території Кременчуцької, Горішнеплавнівської  та Світловодської ОТГ 

розташовуються саме у вісях факторів утворення агломерації, що сприятиме 
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зміцненню агломеративних зв‘язків між містами – центрами громад і 

створюватиме сенергетичний ефект для стрімкого розвитку територій та 

населених пунктів самих громад, що дотягатиметься включенням останніх до 

єдиного господарського комплексу трьох міст. 

Отже, оптимістичний сценарій передбачає розвиток Світловодської, 

Кременчуцької та Горішнеплавнівської ОТГ в співдружньому існуванні та 

підтримці об‘єктів спільного використання, а саме: 

- Кременчуцька гідроелектростанція — гідроелектростанція на Дніпрі у 

місті Світловодськ (Світловодська ОТГ);  

- Горішньо-Плавнівське родовище — належить до Кременчуцької магнітної 

аномалії (Саксаганської світи) і розробляється Полтавським ГЗК. 

Знаходиться у місті Горішні Плавні;  

- Лавриківське родовище — родовище залізняку (магнетитових кварцитів), 

відноситься до Кременчуцької магнітної аномалії (Саксаганська світа) і 

розробляється Полтавським ГЗК (Горішнеплавнівська ОТГ); 

- Єристівське родовище залізистих кварцитів — родовище в межах 

Кременчуцької магнітної аномалії, що розробляється Єристівським 

гірничо-збагачувальним комбінатом (Горішнеплавнівська ОТГ); 

- Біланівське родовище — родовище залізистих кварцитів в межах 

Кременчуцької магнітної аномалії (ГорішнеплавнівськаОТГ); 

- Галещинське родовище (Кременчуцьке) — залізорудне родовище 

Кременчуцької магнітної аномалії (Саксаганська світа) 

(Горішнеплавнівська ОТГ). 

- Кременчуцький НПЗ  

- Залізнична та автодорожня інфраструктура тощо 

Проте навіть в разі реалізації оптимістичного сценарію, положення 

генерального плану в частині вирішення питань просторового розвитку міста 

можуть бути задоволеними лише частково. Це обумовлено фактом створення 

на межі міста об‘єднаних територіальних громад – Омельницької, 

Новознам‘янівської та Піщанської. Це відобразиться в ускладненні реалізації 

основних положень генерального плану міста Кременчук, а саме території 

спільних інтересів, що описані в пунктах 1, 2 додатку 1, можливість 

використання яких буде потребувати додаткових узгоджень з названими 

громадами.  

 



 
 

7 
 

 

 



 
 

8 
 

Песимістичний сценарій. 

Навколо міста Кременчук на його межі утворюються Дмитрівська та 

Кам‘янопотоківська ОТГ.  

Територія Горішнеплавнівської міської ради скорочується до 

фактичних розмірів міста Горішні Плавні. На території колишньої 

Горішнеплавнівської міської ради утворюється Дмитрівська ОТГ у складі 

Дмитрівської, Потоківської, Солоницької сільських рад. Пришибська ОТГ 

«приростає» Келебердинською та Салівською сільськими радами. 

Світловодська ОТГ не утворюється, натомість утворюється інша 

конфігурація ОТГ, наприклад – Павлівська. Місто Світловодськ замикається 

в своїх межах. 

Розвиток песимістичного сценарію негативно вплине на реалізацію 

основних напрямків щодо розвитку дорожньо-транспортної мережі: 

- Ускладнення або й унеможливлення створення регіональних транспортних 

хабів на основних підходах до міста (селище Молодіжне, Крюків, Раківка) 

– Білецківська та Кам’янопотоківська СР – Крюківський хаб; 

Потоківська СР, Келебердинська СР, Салівська СР, Дмитрівська, 

Пришибська ОТГ– Раківський хаб; Омельницька, Новознам’янська, 

Піщанська ОТГ – Молодіжний хаб;  

- Ускладнення або й унеможливлення будівництва об‘їздної дороги для 

розвантаження міста вантажних транспортом потенційно (Білецківська та 

Кам’янопотоківська СР, Потоківська СР, Омельницька, 

Новознам’янська, Піщанська ОТГ – потенційно ускладнений розвиток). 

Песимістичний сценарій передбачає потенційно ускладнений 

просторовий розвиток міста згідно генерального плану на землях суміжної 

Кам'янопотоківської сільської ради (район садибної забудови – вул. 

Котовського, Жовтнева, Щорса; розміщення об‘єкту дитячого дошкільного 

закладу).  

Потенційно ускладнений розвиток на землях суміжної Потоківської 

СР передбачено 31,25 га земель для обслуговування рекреаційних зон 

(кемпінги, мотелі, спортивні споруди та інше). 

Відповідно генеральному плану, можливий, але потенційно 

ускладнений розвиток на землях суміжної Новознам’янської ОТГ (район 

садибної забудови – прсп. Лесі Українки, вул. Енергетиків, Шевченка). 
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Потенційно ускладнений розвиток на землях суміжної Омельницької 

ОТГ. Між вул. Аерофлотської та вул. Некрасова передбачено 38,37 га 

територію спецпризначення при ТОВ НБО «Авіа». 

Розвиток Кременчуцької агломерації. 

При пасивній позиції міської влади цих населених пунктів можливий 

песимістичний сценарій, що передбачає ускладнений розвиток самих міст, їх 

прилеглих територій та об‘єктів спільного використання. Фактично, при 

реалізації песимістичного сценарію, вкрай ускладнюється аж до 

унеможливлювання розвиток Кременчуцької агломерації. 

Таким чином, в разі реалізації песимістичного сценарію, положення 

генерального плану в частині вирішення питань просторового розвитку міста 

можуть бути знівельованими. Це відобразиться в ускладненні реалізації 

основних положень генерального плану міста Кременчук. А саме території 

спільних інтересів, що описані у додатку 1, будуть потребувати додаткових 

узгоджень щодо можливості їх певного використання.  
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Реалістичний сценарій. 

Утворення Кременчуцької ОТГ розглядається в складі: 

- Кременчуцької міської ради 

- Кам‘янопотоківської сільської ради 

- Білецьківської сільської ради 

- Потоківської сільської ради 

Територія Горішнеплавнівської міської ради скорочується до 

фактичних розмірів міста Горішні Плавні. На території колишньої 

Горішнеплавнівської міської ради утворюється Дмитрівська ОТГ у складі 

Дмитрівської, Потоківської, Солоницької сільських рад. Пришибська ОТГ 

«приростає» Келебердинською та Салівською сільськими радами. 

Світловодська ОТГ розглядається у складі, який проектується 

Перспективним планом формування спроможних громад Кіровоградської 

області. 

В напрямку розвитку дорожньо-транспортної мережі: 

- Може бути ускладненим процес створення Молодіжного та частково 

ускладненим – Раківського транспортних хабів;  

- будівництво об‘їздної дороги – безперешкодна реалізація проекту в 

частині проходження автодороги територіями сучасних 

Кам’янопотоківської, Потоківської сільських рад. Омельницька, 

Новознам’янська, Піщанська ОТГ – потенційно ускладнений розвиток. 

Реалістичний сценарій передбачає безперешкодний розвиток міста 

згідно генерального плану на землях: 

- суміжної Кам'янопотоківської сільської ради (район садибної забудови – 

вул. Котовського, Жовтнева, Щорса; розміщення об‘єкту дитячого 

дошкільного закладу) 

- суміжної Потоківської СР передбачено 31,25 га земель для обслуговування 

рекреаційних зон (кемпінги, мотелі, спортивні споруди та інше). 

Відповідно генеральному плану, можливий, але потенційно 

ускладнений розвиток на землях суміжної Новознам’янської ОТГ (район 

садибної забудови – прсп. Лесі Українки, вул. Енергетиків, Шевченка). 

Потенційно ускладнений розвиток на землях суміжної Омельницької 

ОТГ. Між вул. Аерофлотської та вул. Некрасова передбачено 38,37 га 

територію спецпризначення при ТОВ НБО «Авіа». 
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Реалістичний сценарій надає можливість підтримувати та відновлювати 

природно-заповідний фонд: регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі 

плавні» (Білецьківська сільська рада); ландшафтний заказник 

(загальнодержавного значення) «Білецьківські плавні» (Білецьківська 

сільська рада): Складова ландшафтного парку «Кременчуцькі Плавні»; 

Нижньопсільський заказник — ландшафтний заказник загальнодержавного 

значення в Україні (Омельницька ОТГ). 

Розвиток Кременчуцької агломерації. 

Реалістичний сценарій передбачає розвиток Кременчука та 

Світловодська у складі своїх ОТГ. Господарсько-економічні агломеративні 

зв‘язки з містом Горішні Плавні будуть збережені, натомість територіальний 

розвиток агломерації в напрямку Горішніх Плавнів буде дещо ускладненим 

через необхідність погодження ініціатив з Дмитрівською ОТГ  

Таким чином, в разі реалізації реалістичного сценарію, положення 

генерального плану в частині вирішення питань просторового розвитку міста 

реалізовуватимуться по оптимістичному сценарію, це відобразиться, зокрема, 

в певному ускладненні реалізації основних положень генерального плану 

міста Кременчук на територіях, що віднесені до територій спільних інтересів, 

що описані в пунктах 1, 2, 7 додатку 1.  
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ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ                

м. КРЕМЕНЧУК  

 

I. Загальні підходи 

Найбільшу вагу при оцінці потенціалу мають такі складові: 

– чисельність і структура населення:  

1) динаміка загальної чисельності;  

2) динаміка питомої ваги економічно активного населення;  

3) динаміка питомої ваги осіб пенсійного віку;  

4) динаміка природного приросту населення;  

5) динаміка чисельного складу сім‘ї;   

6) щільність населення;  

7) структура населення за віком, статтю, освітою, місцем проживання тощо; 

– чисельність економічно активного населення:  

1) динаміка економічно активного населення;  

2) динаміка безробіття;  

3) навантаження на 1 робоче місце за сферами діяльності;  

4) динаміка самозайнятого населення;  

5) динаміка чисельності найманих працівників; 

– вартість основних засобів виробництва та інвестиції:  

1) динаміка вартості основних засобів;  

2) динаміка вартості основних засобів за галузями економіки;  

3) динаміка інвестицій;  

4) структура інвестицій за джерелами надходження;  

5) динаміка інвестицій за галузями економіки; 

– розмір місцевого бюджету:  

1) динаміка надходжень до бюджету;  

2) динаміка видатків з бюджету;  

3) динаміка профіциту (дефіциту) бюджету;  

4) структура податкових та інших надходжень до бюджету;  

5) динаміка бюджетних субвенцій; 

– соціальна інфраструктура:  

1) динаміка кількості об‘єктів соціальної інфраструктури;  

2) приведене навантаження на об‘єкти інфраструктури;  

3) динаміка введення в дію нових об‘єктів інфраструктури;  

4) динаміка транспортного забезпечення пасажироперевезень;  

5) динаміка утилізації твердих побутових відходів. 
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Спадна динаміка чисельності населення створює проблеми для 

функціонування уже створених економічних потужностей, оскільки, за інших 

однакових умов, підприємства мають справу із скороченням загального 

попиту, яке може обумовлювати зменшення зайнятості. Якщо така тенденція 

спостерігається в містах обласного значення, як правило, вивільнені 

працівники переміщуються у більші населені пункти або за кордон, що ще 

більше загострює проблему формування трудового потенціалу. Основними 

чинниками погіршення демографічного стану є сукупність причин соціально-

економічного характеру. 

 

II. Аналіз втрат потенціальних можливостей 

У Кременчуці, за статистичними даними, та даними, розміщеними на 

офіційному сайті Кременчуцької міської ради, чисельність населення 

скоротилася з 225,9 тис. осіб до 220,1* тис. осіб. Тобто, за п‘ять років 

населення міста зменшилося більше, ніж на 5 тис. осіб або щорічне 

скорочення становило більше 1 тис. осіб (табл. 1).  

Таблиця 1 

Динаміка чисельності та руху населення у Кременчуці, 2011 – 2017 

Показники Роки 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Чисельність 

населення, 

тис. осіб 

227,0 226,4 225,9 225,8 225,2 223,0 221,8 

Народжено, 

осіб 

1906 2038 1954 1950 1986 1905 1032 

Померло, 

осіб 

2591 1954 2611 2721 2956 3032 1733 

Прибуло, 

осіб 

2405 2357 3186 2830 2664 1849 – 

Вибуло, осіб 2367 2350 2588 2596 3105 2205 – 

* Дані на 01.01.2018 р. попередні, взяті з офіційного сайту Кременчуцької міської ради. 

Спадна динаміка сформувалася, в основному, за рахунок природного 

скорочення населення. Процеси об‘єднання територіальних громад навколо 

Кременчука з одночасним проведенням фінансової децентралізації та 

децентралізації повноважень, які неоднозначно сприймалися сільським 

населенням, не обумовили зростання масштабів його переміщення до міста. 

Притік населення до Кременчука суттєво скоротився, більше того 

спостерігається й скорочення населення в сільській місцевості. Можна 

стверджувати, що міграція населення, спричинена погіршенням соціально-
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економічних умов життя і проведенням реформи децентралізації з 

невизначеними наслідками привели до певних втрат трудового потенціалу 

міста, оскільки емігрує, як правило, економічно активне населення. 

Середньорічна еміграція населення з Кременчука за останні 5 років 

становила більше 2500 осіб. Якщо взяти середньомісячну заробітну плату по 

країні на рівні 9 тис. грн і мати на увазі, що 70% від‘їжджаючих – це 

населення у працездатному віці, то щомісячні втрати бюджету складають: 

2500*9000*0,7*0,18= 2,8 млн грн. 

Природнє скорочення населення відбувається за рахунок двох 

чинників: збільшення смертності і зменшення народжуваності. Зменшення 

чисельності соціально вразливих категорій населення, з одного боку, 

обумовлює скорочення видатків на соціальні цілі, але, з другого – зменшує 

бюджетні надходження за рахунок недоотримання доходів від реалізації 

товарів і послуг, орієнтованих на людей похилого віку та дітей. 

Переміщення населення на тлі спадної динаміки його чисельності у 

напрямах: 

- з віддалених населених пунктів у селища, містечка та міста; 

- з невеликих міст до міст обласного значення та обласних центрів; 

- з обласних центрів до столиці; 

- з усіх населених пунктів за межі країни.  

 Зростання інтенсивності міграційних переміщень викликає ряд 

проблем. До них доцільно віднести: 

- нестачу кваліфікованих кадрів у сільській місцевості; 

- утруднення управління трудовими ресурсами, унаслідок виникнення 

невідповідності між місцем проживання та місцем реєстрації громадян; 

- зростання навантаження на інфраструктуру міста без належного 

ресурсного підкріплення; 

- зменшення податкових надходжень до місцевого бюджету; 

- неефективне використання субсидій; 

- зростання собівартості надання адміністративних послуг; 

- скорочення локальних ринків. 

Набуті вигоди або втрачені можливості для міста Кременчук можуть 

мати економічний, соціальний, адміністративний та просторовий характер і 

формуватися в залежності від сценаріїв розвитку подій. За різного збігу 

обставин ці сценарії можуть бути оптимістичним, реалістичним чи 

песимістичним.  

ПЕСИМІСТИЧНИЙ сценарій розвитку міста складається в тому 

випадку, коли керівництво міста відсторонюється від активного включення 

до процесу адміністративно-територіальної реформи, не ініціює створення 

міської ОТГ із включенням сільських громад і допускає вилучення з-під 
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управлінського контролю приміської зони. У цьому випадку втрати міської 

громади перевищуватимуть її вигоди. 

 

1. Вплив чинників економічного характеру стосується: 

- обсягу бюджетних надходжень; 

- доходів населення; 

- обсягу роздрібного товарообігу та надання інших послуг; 

- обсягу ресурсів і випуску продукції. 

Бюджетні втрати. Обсяг бюджетних надходжень залежить від 

структури податкових надходжень, яка може змінюватися в залежності від 

різних сценаріїв розвитку подій. За реалізації песимістичного сценарію 

бюджет міста втрачатиме податок на земельну нерухомість, розміщену за 

його межами. Цей податок і зараз не надходить до міського бюджету, тому 

мова йде не про абсолютні втрати, а про втрачені можливості. Бюджетні 

втрати також можуть стосуватися збільшення реверсної дотації, що є 

наслідком збільшення різниці між кількістю наявного і постійного населення, 

а також втрати рентних платежів (втрачені можливості).  

Зараз основними джерелами надходжень, що формують доходну 

частину  загального фонду міського бюджету Кременчука, є чотири податки, 

які  складають 96,1% в доходній частині загального фонду або 1 086 645,3 

тис.грн. (табл. 2).  

Як бачимо, ПДФО забезпечує більше 60% надходжень до міського 

бюджету, а це вказує на залежність фінансового благополуччя міста від 

чисельності зайнятих та їх доходів. 

Таблиця 2 

Основні податкові надходження загального фонду міського бюджету      

м. Кременчук, 2017 р. 

Види податків 
Сума, тис.грн. 

Питома вага, 

% 

Податок та збір на доходи фізичних осіб 

(11010000)       
681 953,8 62,7 

Податок на майно в частині  земельного 

податку (18010500-18010900)  
163 579,0 15,1 

Акцизний податок 

(14021900;14031900;14040000;19090100)                                                                                     
109 763,0 10,1 

Єдиний податок  (18050000)                                                89 144,2 8,2 

Разом                                                                           1 044 440,0 96,1 

Джерело: сайт міської ради. 
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Названа залежність є ризикованою з точки зору перспектив 

формування бюджету, оскільки населення старіє, народжуваність 

скорочується, унаслідок чого спостерігається спадна динаміка загальної 

чисельності населення та зростання демографічного навантаження (кількість 

осіб до 15 років та старше 65 років в розрахунку на 1000 осіб) (табл. 3). У 

2018 р. в місті було зареєстровано 58600 пенсіонерів, що склало приблизно 

27% від чисельності постійного населення, і хоча питома вага пенсіонерів в 

останні три роки дещо знизилася (2016 р. – 29%), пов‘язано це з підняттям 

пенсійного віку, а не із збільшенням частки молоді в структурі населення. На 

даний час законодавство визнає пенсіонерів категорією громадян, які 

підпадають під пільгове забезпечення соціальними послугами, зокрема 

послугами з пасажирських перевезень. За 2018 р. по місту було здійснено 

213949 перевезень пільгових категорій громадян і 23166 таких перевезень 

було здійснено залізничним транспортом. На обслуговування пільгових 

перевезень із міського бюджету в 2018 р. було витрачено 20,3 млн грн, а на 

2019 р. запланована сума в розмірі 42,5 млн грн.  

Прискорення скорочення постійного населення (табл. 3) за наявності 

маятникової трудової міграції є також одним із чинників, що підвищують 

ймовірність збільшення реверсної дотації, яка у 2018 р. склала  54 973,0 

тис.грн, а в 2019 році – 86 978,0 тис. грн. 

Збільшення податкових надходжень від підприємств міста не повинно 

заспокоювати, оскільки воно має інфляційну природу: зростання цін на 

тарифи і послуги, збільшення акцизу, збільшення нормативної грошової 

оцінки землі, зростання заробітної плати. Більша частина утворених навколо 

міста ОТГ (Недогарківська, Новознамянська, Омельницька і Пришибська 

ОТГ) мають базову дотацію, тобто створення ОТГ без включення до них міст 

обласного значення ускладнює процедури фінансового вирівнювання для 

розвитку територій. Поза межами впливу міського бюджету залишаються 

рентні платежі, зосередження яких в бюджетах окремих сільських рад, без 

налагодження партнерських стосунків щодо їх розподілу (феодалізація 

фінансів) обумовить потребу у втручанні держави й високу ймовірність 

передачі ренти до бюджетів вищих рівнів. 

Таблиця 3 

Природний та міграційний рух населення Кременчука, 2011-2018 рр, осіб 

Показники 

Роки 
Стан

ом на 

01.01 

2018 

р.  
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Народжені 1906 2038 1954 1950 1986 1905 1600 

Померлі 2591 1954 2611 2721 2956 3032 2800 
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Природний приріст - 685 84 - 657 - 771 - 970 -1127 -1200 

Прибулі 2405 2357 3186 2830 2664 1849 х* 

Вибулі 2367 2350 2588 2596 3105 2202 х 

Сальдо міграції 38 7 598 234 –441 –353 х 

Загальне збільшення 

 зменшення) 
-647 91 -59 -537 

-

1411 

- 

1480 
х 

*– дані відсутні . 

Джерело: Програма соціально-економічного розвитку м. Кременчук на 2018 р., Панель 

міста.       

Втраченими можливостями для бюджету Кременчука стануть і втрати 

надходжень від плати за земельні ділянки, що знаходяться за межами міста. 

Зараз здійснюється інвентарізація земельного фонду області, тому важко 

назвати точну цифру земель, які будуть передаватися в комунальну власність 

ОТГ, але по деяких радах передача відбулася, наприклад Пришибській ОТГ у 

2018 р. було передано 619 га земель державної власності. Нормативна 

вартість земельних ділянок навколо Кременчука для виробничих потреб в 

середньому становить близько 5  тис. дол США за 1 га, їх продаж або оренда 

також можуть забезпечити додаткові надходження до бюджету. Ринкова 

вартість земельних ділянок під забудову коливається в межаї 20-50 тис. дол. 

США за 1 га. 

Втрати доходів населення. Доходи від зайнятості напряму не залежать 

від створення ОТГ, але вони страждатимуть у разі втрати містом перспектив 

розвитку – висококваліфіковані спеціалісти виїжджатимуть до більших 

промислових міст, але ймовірність такої загрози невисока. Відзначимо, що за 

останніми даними управління економіки виконкому, середня зарплата на 

Кременчуцький підприємствах коливається від 3 769 грн до 15 106 грн. 

Найбільш затребувані на Кременчуцький ринку праці висококваліфіковані 

робітники (4-6 розряд) за спеціальностями: токар, слюсар, електромонтер, 

електрозварник, фрезерувальник. Разом із цим, спостерігається високий 

рівень безробіття (1 вакансія на 5 безробітних) та заборгованості із заробітної 

плати, Управління статистики повідомляє, що упродовж січня–червня 2018р. 

загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати у Кременчуці, хоча і 

зменшилася на 39,7%, або на 1172,4 тис. грн, та все ж склала 

1781,9 тис.грн.   У цій ситуації слід брати до уваги той факт, що втрата 

потенційних майданчиків за межами міста негативно позначиться на його 

інвестиційній привабливості та негативно позначиться на подальшому 

зростанні доходів.  

Обсяг роздрібного товарообороту та надання інших послуг. Торгівля 

мало залежить від того яким чином утворені громади, її обсяг визначається 

платоспроможністю населення, доступністю місць продажів (транспортне 

сполучення, відстань від місця проживання тощо) та товарним асортиментом. 
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Оскільки торгівля ґрунтується на приватній власності, збільшення 

товорообороту лише сприятиме наповненню бюджету, небезпечним може 

стати лише переміщення торгівлі в зону ОТГ, що малоймовірно через 

обмеженість локальних ринків. У той же час у сфері надання послуг можуть 

відбуватися негативні зміни. Зокрема, перевищення кількості наявного 

населення над постійним (у 2018 р. – на 1 тис. осіб) сприятиме збільшенню 

комунальних витрат на забезпечення водопостачання і водовідведення, 

утилізацію побутових відходів. Негативні фінансові наслідки у даному 

випадку можуть не спостерігатися, оскільки бюджетні втрати компенсуються 

податковими надходженнями від легальної діяльності приїжджих, але якість 

послуг може страждати. 

Обсяг ресурсів і випуск продукції. Ресурсні втрати за реалізації 

песимістичного сценарію є абсолютними, тобто місто повністю втрачає 

контроль за використанням усіх ресурсів, що знаходяться за межами міста, 

оскільки вони будуть підпадати під юрисдикцію ОТГ. У цьому випадку місто 

втрачає не лише податкові, рентні та інші надходження до бюджету, а й базис 

для власного розвитку: вільні і відносно дешевші майданчики для 

промислової, житлової та іншої забудови; землі державної власності, що 

могли б перейти до комунальної власності міста; рекреаційні зони для 

організації відпочинку містян; можливості для розвитку туризму тощо. 

Розвиток Кременчука зараз і в перспективі тісно пов'язаний з розвитком 

великого промислового утворення, яке виникло і сформувалось на  базі 

розробки та переробки залізнорудних покладів Кременчуцької магнітної 

аномалії. До складу виробничого утворення входить підприємство гірничо-

рудного комплексу ВАТ „Полтавський ГЗК‖, існуючий кар‘єр, західні та 

східні відвали, склади вибухових речовин ВАТ „Полтавський ГЗК‖, ряд 

переробних підприємств металургійного комплексу. 

Згідно перспектив розвитку цього промислового утворення, на землях 

Дмитрівської сільської ради буде розміщено першу чергу металургійного 

заводу ТОВ „ВОСКЛА сталь‖, кар′єр ТОВ „Єристівський ГЗК‖, промислова 

ділянка  кар‘єру та електропідстанція ТОВ „Комсомольська когенераційна 

компанія ‖.  Генеральним планом міста передбачено переселення населення 

приміської зони до міста у процесі реалізації відповідного плану, а також 

його розселення по території району. Реалізація усіх цих можливостей буде 

ускладнена унаслідок втрати єдиного центру управління. Зменшення обсягу 

ресурсів обумовить пошук можливостей для їх додаткового залучення в разі 

необхідності, але вже на засадах партнерства і пошуку компромісів. 

До економічних переваг песимістичного сценарію розвитку можна 

віднести зменшення бюджетних витрат на утримання об‘єктів заміської 

комунальної власності, зменшення витрат на соціальне забезпечення 

населення, що працює, але не проживає в місті, відмову від концепції 

екстенсивного розвитку міста і зосередження на його внутрішньому 

облаштуванні.  
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2. Вплив чинників соціального характеру. Чинники соціального 

характеру впливатимуть на: 

- обсяг видатків на соціальну допомогу, утримання соціальної 

інфраструктури, соціальне забезпечення пільгових категорій громадян; 

- рівень безробіття і зайнятості; 

- якість людського капіталу; 

- громадську безпеку. 

Обсяг видатків на соціальні потреби за песимістичного сценарію хоча і 

не зростатиме саме через очікувальну позицію міської влади щодо створення 

ОТГ,  але у перспективі він буде збільшуватися за рахунок погіршення 

співвідношення різних вікових категорій населення в місті. У сільській 

місцевості Кременчуцького району демографічне навантаження є гіршим, 

ніж у міській (табл.4), тож міський бюджет у разі неприєднання не матиме 

додаткових витрат .  

Таблиця 4 

Демографічне навантаження в Кременчуці та Кременчуцькому районі, 

2017 р.  на 1000 осіб , осіб 

Населення Демографічне 

навантаження – 

усього 

Демографічне 

навантаження, 0-14 

р. 

Демографічне 

навантаження, 

старше 65 р. 

Міське (м. 

Кременчук) 

386 182 204 

Сільське 

(Кременчуцький 

район) 

507 197 310 

Джерело: за даними Державної служби статистики України. 

Оскільки факт створення чи не створення ОТГ не мав позитивного 

впливу на демографічну ситуацію і вона продовжує погіршуватися як у місті, 

так і в сільській місцевості, бюджетні витрати на соціальне забезпечення і 

соціальний захист постійно зростають. Так, бюджетом м. Кременчук на 2019 

р. передбачено зростання видатків на соціальні питання у порівнянні з 2018 

р. на 16,9%. Чи можна взагалі розглядати збільшення витрат на соціальні 

питання як проблему? У контексті економічного зростання – ні, а у контексті 

економічного спаду – так, оскільки будь-які видатки мають бути забезпечені 

податковими надходженнями. 

Передбачувана замкненість міста вимагатиме знаходження внутрішніх 

резервів для  розв‘язання проблем безробіття та зайнятості. Трудові 

ресурси, що будуть перетікати з приміської зони до міста, можуть сприяти 

зростанню зайнятості на робочих місцях, які не вимагають високої 

кваліфікації; потреба у висококваліфікованих спеціалістах залишатиметься 

незадоволеною; занепад промислового потенціалу міста сприятиме 

зростанню безробіття, а висока конкуренція за робочі місця негативно 
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позначатиметься на доходах від зайнятості. Структура промисловості 

Кременчука охоплює майже всі базові галузі, зокрема нафтопереробну й 

хімічну, машинобудування та обробки металів, харчову, легку та будівельну. 

У місті функціонує 90 промислових підприємств й понад 17 тисяч суб‘єктів 

підприємницької діяльності, але випуск продукції та чисельність працівників 

на цих підприємствах неуклінно скорочується. Так, єдиний в Україні 

працюючий завод з виробництва вантажних автомобілів скоротив 

виробництво продукції з 27677 автомобілів на рік у 1990 р. до 629 

автомобілів у 2017 р. Завод розпочав процедуру банкротства, а це означає, 

що близько 4500 осіб можуть залишитися без роботи. Нестабільною є 

ситуація на Крюківському вагонобудівельному заводі (КВБЗ), який з 2014 р. 

по 2016 р. був збитковим (табл.5). 

Таблиця 5 

Чисельність працівників та фінансові показники діяльності КВБЗ, 

2010-2017 рр. 

Показники Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Чисельність 

працівників, 

осіб 

 

7806 

 

8425 

 

8902 

 

7865 

 

6845 

 

6200 

 

5528 

 

5287 

Прибуток 

(+), збиток 

(-), млн грн 

 

298,6 

 

680,2 

 

780,6 

 

339,4 

 

-347,6 

 

-416,7 

 

-112,8 

 

331,9 

Джерело: дані офіційного сайту КВБЗ. 

Схожою є ситуація на інших промислових підприємствах, що свідчить 

про втрату промислового потенціалу міста і складність розв‘язання проблеми 

зайнятості населення у разі виникнення територіальної обмеженості міста. 

Деіндустріалізація міста негативно впливає на якість людського 

капіталу (знижуються вимого до освіти, кваліфікації, ерудиції людини), а 

його територіальна обмеженість лише консервує цей стан. Втрата приміських 

територій і ускладнення реалізації інвестиційних проектів на позаміських 

майданчиках не стимулює отримання молоддю інженерних, будівельних та 

інших професій, прив‘язаних до масштабів промислового виробництва та 

перспектив його модернізації. 

Позбавлення впливу міста на приміські території на тлі зростання 

безробіття і соціальної деградації актуалізує питання громадської безпеки. 

Зростання кількості актів вандалізму, крадіжок, порушень громадського 

порядку, правил дорожнього руху завжди обумовлюють зростання 

бюджетних витрат на захист громадян (витрати на виїзди, патрулювання, 

встановлення відеокамер, поновлення зіпсованого майна тощо). 
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Позитивним наслідком реалізації відповідного сценарію може бути 

зменшення витрат на обслуговування пільгових категорій населення, але ця 

вигода, досить складна в отриманні, нівелюються втратами просторового 

розвитку. 

3. Адміністративний вплив на розвиток громади проявляється в 

можливості: 

- планувати, організовувати і контролювати виконання соціально-

економічних заходів; 

- видавати розпорядження, обов‘язкові для виконання на всій території 

громади; 

- видавати заборони на проведення небажаних, з точки зору інтересів 

громади, дій та дозволи на діяльність; 

- виконувати адміністративні функції, делеговані державою. 

Зрозуміло, що планування, організація діяльності та контроль за її 

виконанням за адміністративними межами містами можливий лише на основі 

співробітництва громад або на підставі рішень вищих органів влади України 

( Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України). 

Це пов‘язано із значними перевитратами часу на прийняття управлінських 

рішень. Керуючись положеннями Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад» лише на етапі підготовки тексту договору та 

прийняття рішення необхідно витратити більше 100 днів (60 днів після 

створення комісії на підготовку договору, 15 днів – на громадське 

обговорення, 30 днів після обговорення – на прийняття рішень радами-

партнерами). Усі інші адміністративні функції можуть бути виконані лише в 

адміністративно-територіальних межах, де поширюються компетенції 

місцевої ради. 

На сьогоднішній день місто має зони спільних інтересів з прилеглими 

територіальними громадами, зокрема КП «Кременчукводоканал» здійснює 

водопостачання і водовідведення для мешканців Кременчука, а також 

декількох невеликих населених пунктів, розташованих навколо міста. Місто 

має потребу у вільних майданчиках для розміщення житлових і 

господарських об‘єктів, для чого використовуються землі Новознам‘янської 

ОТГ та (Кам'янопотоківської сільської ради, таким чином уже зараз виникає 

потреба у налагодженні партнерських стосунків з прилеглими ОТГ та 

сільськими радами щодо пошуку компромісів і взаємних вигід. Подальша 

децентралізація, яка сприятиме розмежуванню функцій і повноважень 

ускладнюватиме пошук взаємовигідних рішень. 

Вигодою є скорочення обсягу адміністративної роботи, але ж 

зменшується й результативність адміністрування, що обумовлює черговий 

виток оптимізації апарату управління. 
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4. Просторовий розвиток міста сильно обмежується. Втрачаються 

можливості для садибної забудови, промислового будівництва, розміщення 

сміттєпереробних заводів і кладовищ, використання містянами рекреаційних 

зон, зеленого туризму, створення логістичних локацій і проведення масових 

заходів ярмарково-виставкового характеру тощо.  

В існуючих межах міста вільні землі для розміщення об‘єктів 

громадського обслуговування вкрай обмежені, але місто потребує і 

потребуватиме надалі розміщення крупних торговельних центрів 

(супермаркетів будівельних матеріалів, побутової техніки, з продажу 

автомобілів, човнів, яхт, промислових та продовольчих товарів). Крім того 

місту необхідні території для розміщення закладів для обслуговування 

туристично-рекреаційної галузі. 

Генеральним планом на території Кам'янопотоківської сільської ради, 

передбачено розміщення об‘єкту дитячого дошкільного закладу; на території 

Дмитрівської ОТГ передбачено ділянку для обслуговування рекреаційних зон 

(кемпінги, мотелі, спортивні споруди та інше). 

Може бути ускладнене управління заказниками та ландшафтними 

парками (Регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні» 

(Білецьківська сільська рада); ландшафтний заказник «Білецьківські плавні» 

(Білецьківська сільська рада); Нижньопсільський заказник (Омельницька 

ОТГ) за межею міста, стан яких контролюється міською владою. Це також 

стосується виконання запланованих робіт з будівництва автодорожнього 

мостового переходу через Дніпро, управління аеродромом Кременчуцького 

льотного коледжу, Кременчуцькою гідроелектростанцією, розробки родовищ 

Кременчуцької магнітної аномалії. 

На даному етапі проблема просторового розвитку Кременчука є 

гострішою, ніж інших міст області, оскільки фактично уже склалася 

Кременчуцька агломерація, яка потребує управління з єдиного центру. 

 

ОПТИМІСТИЧНИЙ сценарій розвитку міста передбачає 

використання можливостей для його просторового розвитку за рахунок 

приміської зони, на яку поширюється Генеральний план міста, та за рахунок 

територій інших місцевих громад, на які поширюється управлінський вплив 

міської ради, і які, по суті, утворюють агломерацію. Навколо Кременчука уже 

створено шість ОТГ: Недогарківська, Новознам‘янська, Піщанська, 

Омельницька, Пришибська, Дмитрівська, половина з яких отримує базову 

дотацію, тобто податкові надходження у цих громадах у розрахунку на 

одного постійного мешканця є меншими, ніж у середньому по Україні. Так, у 

2017 р. Недогарківська ОТГ мала 1245,2 тис. грн базової дотації; 

Омельницька – 87,2 тис. грн; Пришибська – 981,1 тис. грн. Оптимістичний 

сценарій передбачає, що розвиток міста з використанням приміських 

територій дозволяє отримати такий обсяг вигід, який значно перекриватиме 
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заплановані витрати та неочікувані втрати. Однак, наведений перелік 

прилеглих до міста ОТГ вказує на високу ймовірність виникнення 

конфліктності при використанні зон спільних інтересів. Прикладені 

управлінські зусилля щодо створення ОТГ і вже виконана робота з 

благоустрою населених пунктів цих громад та модернізації інфраструктури 

на даному етапі виступатиме перешкодою для поширення впливу міста на ці 

території.  Наприклад, с. Омельник (Омельницька ОТГ) стало переможцем 

конкурсу «Село року» у 2018 р., громада активно використовує для 

залучення додаткових коштів можливості міжнародних програм (Despro, 

GIZ, PAUCI, ПРООН), керівництво ОТГ проводить велику просвітницьку 

роботу і здійснює навчання активних членів громади.  

Тож за оптимістичного сценарію розвитку міста міська рада має 

сприяти налагодженню партнерських відносин з уже утвореними ОТГ, навіть 

за межами області (Світловодська ОТГ), не відкидати можливість 

приєднання ОТГ, територія яких є спільною для громад  ОТГ і міста 

(Дмитрівська ОТГ), а також мати на увазі можливості централізації частини 

управлінських функцій у межах створюваної агломерації, зважаючи на 

перспективи реформи районного устрою Полтавської області (Полтавський, 

Кременчуцький, Миргородський і Лубенський райони). Вигода агломерації 

залежить не від близькості до географічного пункту, а від технічної і 

просторової концентрації виробництва, можливості використання 

спеціалізованої ремонтної бази, іншої інфраструктури, що  називається 

"агломераційним ефектом (М. Вебер, «Теорія розміщення промисловості»". 

Проектом Закону України «Про міські агломерації» міська агломерація 

визнана формою багатоцільового співробітництва територіальної громади 

міста-центру агломерації та територіальних громад сіл, селищ, міст, що 

розташовані в зоні впливу міста-центру агломерації та мають інтенсивні 

господарські, трудові, культурно-побутові зв‘язки з містом-центром 

агломерації, з метою спільної реалізації окремих функцій місцевого 

самоврядування. Зазначено, що центром міської агломерації виступає 

населений пункт, віднесений до категорії міст, що має передумови для 

виконання функцій адміністративного центру міської агломерації (перевищує 

населені пункти, розташовані в його приміській зоні, за своїм розміром, 

чисельністю і економічним потенціалом). Тож утворення агломерації є 

найбільш перспективним напрямом для розвитку міста. 

Слід також звернути увагу, що з 2013 р. по 2018 р. сільські ради 

активно займалися створенням планувальної документації, зокрема 

розробленням і затвердженням Генеральних планів населених пунктів, що 

обумовлює й необхідність коригування Генерального плану Кременчука.  

Тож оптимістичний сценарій розвитку міста є також вразливим. 
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1. Вплив чинників економічного характеру 

Бюджетні переваги для міста не є однозначно очевидними, але у 

результаті консолідації бюджетних надходжень бюджет агломерації/ОТГ 

збільшується приблизно на третину (за результатами проведення аудиту 

виконання місцевих бюджетів Кременчуцького району). Консолідація коштів 

дозволить реалізувати великі і дорогі проекти, важливі для усіх мешканців, 

але непосильні для окремих громад (дороги, водогони, енергоаудит, 

модернізація ЖКГ, перероблення твердих побутових відходів (ТПВ) тощо). У 

разі об‘єднання сільських і міської громад зросте чисельність населення 

громади, що може сприяти зменшенню реверсної дотації – значна сума 

залишатиметься на місцях. Зараз із міського бюджету Кременчука 

вилучається більше 80 млн грн реверсної дотації (власні податкові 

надходження в розрахунку на 1 мешканця у 2017 р. склали 8800 грн, тоді як 

по ОТГ ця цифра коливається в межах від 3414,1 (Пришибська ОТГ) до 

1371,0 (Недогарківська ОТГ).  

Доходи населення будуть зростати лише за умови забезпечення 

економічного розвитку, який може бути обумовлений поліпшенням 

інвестиційної привабливості агломерації/ОТГ в результаті створення 

спільних проектів і зменшення корупційних ризиків. У даний час середні 

доходи населення Кременчука вищі, ніж у середньому по області, тому їх 

подальше зростання більшою мірою буде пов‘язано з економічними 

факторами та конкурентними перевагами.  Зараз номінальна середньомісячна 

заробітна плата містян зростає: у 2017 р. вона складала 7556 грн (на 44,8% 

більше, ніж у попередньому році); у 2018 р. – 8230 грн (на 8,9% більше, ніж у 

2017 р.); на початок 2019 р. середньомісячна заробітна плата перевищила 9 

тис. грн, але разом з цим зросла заборгованість із виплат заробітної плати. У 

2018 р. заборгованість із виплати заробітної плати становила близько 2 млн 

грн., до того ж реальний розмір заробітної плати був нижчим унаслідок 

інфляціі (2016 р. – 112,%; 2017 р. – 113,7%; 2018 р. – 9,8%). У межах 

агломерації або ОТГ підвищення доходів населення обумовлюватиметься 

мультиплікаційним ефектом, який проявляється при наявності незайнятого 

населення і збільшенні інвестицій (вкладення капіталу забезпечують появу 

нових робочих місць, унаслідок чого збільшується зайнятість і зростають 

доходи населення). 

Обсяг роздрібного товарообороту та надання інших послуг. 

Формування спільного для агломерації споживчого ринку буде мати 

позитивний вплив на вартість товарів і послуг для населення, що сприятиме 

зростанню товарообороту, підприємницьких доходів і якості обслуговування. 

Позитивна динаміка товарообороту є одним із ключових показників 

зростання добробуту населення та поліпшення трудового потенціалу, 

оскільки до сукупності послуг відносять послуги з охорони здоров‘я, освіти, 

відпочинку, туризму, подорожей, побутового обслуговування, культури 

тощо. Кременчук і зараз займає друге місце (після Полтави) за обсягами 



 
 

26 
 

роздрібного товарообороту, який у поточних цінах має тенденцію до 

зростання (табл. 6). 

Таблиця 6 

Динаміка роздрібного товарообороту, м. Кременчук, 2010-2018 рр. 

Показники Роки 

2010 2011 2012 2013 2014 2018 

Роздрібний 

товарооборот, 

млн грн 

1989,3 2519,7 2773,5 2694,7 2818,8 2841,4 

Роздрібний 

товарооборот 

на одну 

особу, грн 

8752 11115 12262 11929 12500 12915 

Обсяг 

реалізованих 

послуг, млн 

грн 

171,2 х 174,2 187,7 221,2 223,0 

Джерело: Програма економічного та соціального розвитку м. Кременчук на 2018 р; дані 

Державної служби статистики України. 

Для отримання більш об‘єктивної картини щодо рівня життя населення 

доцільно виконати аналіз фізичних обсягів торгівлі та її структури, а також 

інших показників вартості життя, оскільки останніми роками комплексні 

дослідження оцінки вартості життя не проводилися, що ускладнює 

прогнозування тенденцій. 

Обсяг ресурсів і випуск продукції. Кременчуцький район відноситься до 

найбільш урбанізованих територій Полтавської області завдяки наявності 

великих промислових міст – Кременчука і Горішніх Плавнів та підприємств 

гірничо-добувної та переробної промисловості загальнодержавного значення, 

що функціонують на базі Кременчуцької магнітної аномалії. 

Відповідно до рішень Генеральної схеми планування території 

України, Кременчуцький район потрапляє в зону пріоритетного розвитку 

загальнодержавної екологічної мережі, яка формується вздовж 

Дніпродзержинського водосховища, річки Псьол на базі існуючих 

природоохоронних, водоохоронних, озеленених, рекреаційних територій, 

природних ландшафтів. 

Формування агломерації із включенням великого добувного та 

промислового комплексу загальнодержавного значення в зоні розвитку 

екологічної мережі може дещо знизити конфлікт економічних та 

екологічних інтересів, який сьогодні існує і вирішується на користь  рішень, 

які приймаються з метою розвитку промислово-добувного комплексу. 
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Важливе значення матиме і можливість міської влади впливати на розвиток 

Кременчуцької агломерації при освоєнні залізорудних копалин 

Кременчуцької магнітної аномалії за рахунок будівництва Єристівського та 

Біланівського ГЗК.  Позитивні наслідки для міста матиме зростання 

інвестиційної привабливості гірничорудних територій, створення нових 

робочих місць, нової транспортної, інженерної та соціальної інфраструктури 

території. Водночас міська влада має бути готовою до розвязання нових 

проблем, повязаних із порушеністю територій, водозабезпеченням та 

водовідведенням, можливістю техногенних катастроф, виведенням з обороту 

земель сільськогосподарського призначення.   

Використання додаткових ресурсів, що знаходяться за межами міста 

позитивно вплине на обсяги виробництва продукції. Простіше також буде 

вирішувати питання переселення людей з територій, які є перспективними 

для подальшого розвитку добувної промисловості (відповідно до планів 

розвитку промислового комплексу, повному або частковому переселенню 

підлягає 14 населених пунктів, що розташовані на території 
Дмитрівської, Пришибської, Бондарівської та Запсільської сільрад, крім 

того, на довгострокову перспективу ліквідується два населених пункти – 

с.Щербухи та с.Найденівка.на території Демидівської сільської 

ради. Загальна чисельність населення, що підлягає переселенню, 

становить близько 2,0 тис.осіб. При цьому кількість бажаючих 

розселитись в сільській місцевості становить 1,6 тис. осіб,  отримати 

квартири в місті - 0,4 тис. осіб . 

 

2. Вплив чинників соціального характеру.  

Обсяг видатків на соціальну допомогу, утримання соціальної 

інфраструктури, соціальне забезпечення пільгових категорій громадян. 

Соціальна складова розширення впливу міста на прилеглі території є 

вразливою – зважаючи на гірше демографічне положення в сільській 

місцевості, видатки на соціальні потреби зростатимуть. Але з точки зору 

оцінки життєвого рівня населення ситуація покращиться за рахунок 

вирівнювання соціального забезпечення сільського та міського населення. 

Уся соціальна політика буде розроблятися з єдиного центру, а це означає, що 

питання пасажирських перевезень пільгових категорій громадян, соціального 

обслуговування вразливих верств населення через територіальні центри, 

надання соціальної допомоги, оздоровлення дітей тощо будуть вирішуватися 

за єдиним принципом. У той же час підвищення доходів населення 

позитивно впливає на зменшення числа громадян, які потребують соціальної 

допомоги або потрапляють до категорії пільговиків, тому співвідношення 

обсягу соціальної допомоги і обсягу витрат на розвиток соціальної 

інфраструктури може змінитися на користь останньої.   
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 Рівень безробіття і зайнятості. Питома вага міського населення 

Кременчуцького району складає 86,2% від його загальної чисельності. При 

замиканні міста в існуючих межах, з падінням промислового виробництва, 

загострюється проблема безробіття, у той час як поширення впливу міста-

центру на всю агломерацію знімає напруження з використанням незайнятого 

економічно активного населення за рахунок використання рекреаційного, 

туристичного, переробного потенціалу, зосередженого за межами міста. 

Сільські ОТГ зараз зацікавлені у висококваліфікованих спеціалістах, 

залучення яких спроститься у межах єдиної адміністративно-територіальної 

цілісності. Умови праці і проживання, які сьогодні пропонуються окремими 

ОТГ можуть бути привабливими для молодих спеціалістів та інших фахівців, 

які можуть бути вивільнені в результаті проведення медичної, освітньої та 

адміністративної реформ. 

 Гомогенізація кадрового забезпечення населених пунктів агломерації 

сприятиме підвищенню якості людського капіталу. 

Громадська безпека. Злочинність у місті є традиційно вищою, ніж у 

сільській місцевості, до того ж останнім часом спостерігається зростання її 

рівня. За січень-вересень 2018 р по місту було зафіксовано 3925 

правопорушень (на 10,4% більше проти попереднього аналогічного періоду), 

третина з яких припадає на тяжкі злочини: вбивства, грабежі, шахрайство. З 

2017 по 2018 рр. удвічі зросла кількість умисних убивств, в 1,5 рази  – 

кількість пограбувань. Причини зростання злочинності в основному мають 

соціальний характер, тому зменшення соціальної напруги, конфліктності в 

суспільстві, підвищення зайнятості та заробітної плати, а також 

скоординована робота правоохоронців, що може бути досягнуто в тому числі 

і за рахунок ефекту агломерації, є найголовнішими чинниками підвищення 

рівня громадської безпеки. 

 

3. Адміністративний вплив. 

Планування, організація і контроль виконання соціально-економічних 

заходів в межах агломераційного утворення має регламентуватися 

спеціальним законодавством, щодо створення якого уже розпочалася 

відповідна робота. Розробленим законопроектом «Про міські агломерації» 

передбачено, що управління здійснюватиметься Радою агломерації, яка  

видаватиме розпорядження, обов’язкові для виконання на всій території 

громади; видаватиме заборони на проведення небажаних, з точки зору 

інтересів громади, дій та дозволи на діяльність; виконувати 

адміністративні функції, делеговані державою. Партнерська, а не правова 

основа формування агломерації вимагатиме створення відповідної 

документації (статутів, договорів, порядків, регламентів тощо) для 

забезпечення розподілу адміністративних функцій і відповідальності між 

суб‘єктами агломерації.  
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4. Просторовий розвиток міста не матиме перешкод. Житлове 

будівництво, транспортна інфраструктура, інфраструктура торгівлі та послуг, 

рекреації, комунального господарства, готельного бізнесу тощо отримають 

більше можливостей для просторового розвитку.  Простіше буде 

вирішуватися така складна для  Кременчука проблема як розміщення та 

захоронення побутових і промислових відходів. Існуюче звалище побутових 

відходів майже заповнено, достатня кількість спеціально відведених місць 

для складування відходів виробництва обмежена. Альтернативи для 

розміщення нового полігону твердих побутових відходів у місті немає. Тому 

можливими шляхами вирішення питання поводження з відходами є 

реконструкція міського звалища ТПВ з розробкою інженерного захисту його 

території або створення за межами міста сучасного сміттєпереробного 

заводу. 

Оскільки Кременчук з його промисловістю, представленою 

підприємствами машинобудування, металургії, нафтохімії, енергетики, 

будівельної  індустрії, легкої та харчової промисловості та ін., є джерелом 

забруднення навколишнього середовища і особливо атмосферного повітря, 

приміська зона може стати альтернативним простором для житлової 

забудови (при цьому актуальними залишаються питання дорожньо-

транспортного розвитку та реконструкції промислових підприємств). 

Екологічні проблеми, які є надзвичайно актуальними для Кременчука, важко 

вирішуватимуться в існуючих межах міста. Зараз на Кременчук припадає 

28,9% від усіх викидів забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними 

джерелами в Полтавській області. У місті деякі підприємства розташовані в 

безпосередній близькості від жилих кварталів, де частина житлових будинків 

розміщена впритул до територій виробництв.  

У межах міста ускладнюється проблема поховань померлих, оскільки 

планування кладовищ та їх утримання  регламентоване нормами ДБН Б 2.2-

1.2008 «Кладовища, крематорії, колумбарії», вимагає відповідного простору. Ця 

проблема простіше вирішується за рахунок приміської зони. 

 

РЕАЛІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ. Оскільки важко очікувати від уже 

створених ОТГ, які успішно розвиваються, ініціатив щодо створення міської 

ОТГ з центром у Кременчуці і швидкого напрацювання правових основ щодо 

формалізації створюваної агломерації, найбільш реалістичним може стати 

варіант налагодження партнерських стосунків з ОТГ і створення міської  

Кременчуцької ОТГ з включенням Білецківської та Камянопотоківської 

сільських рад (за умови виникнення ініціативи з боку цих рад). За такого 

розвитку подій місто отримає певний простір для розвитку, але не зможе 

повністю використати економічний потенціал передмістя.  
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1. Економічні можливості реалістичного сценарію полягатимуть у 

ймовірності зменшення реверсної дотації, консолідації бюджетів, вирівнюванні 

рівнів доходу міських і сільських жителів за рахунок організації єдиного 

економічного простору та активізації торгівлі, а також отримання в 

розпорядження міської влади додаткових ресурсів для виробництва товарів і 

послуг. У той же час значні можливості використання агломераційного ефекту 

(обслуговування промислових об‘єктів за межами міста, використання 

рекреаційних зон тощо) будуть втрачені. 

 

2. Соціальні можливості.  За межами впливу міста залишиться досить 

якісний  соціальний потенціал ОТГ, який уже почав формуватися. Проте 

продовжуватиметься міграційний притік сільського населення до міста, який 

навряд чи перекриє міграційний відтік, оскільки на даний час у сільських радах 

Кременчуцького району, що не утворили ОТГ, проживає всього 19800 осіб. За 

будь-якого сценарію розвитку соціальне навантаження на місцевий бюджет 

зростатиме, а можливості його наповнення покращуватимуться лише в разі 

економічного зростання. 

 

3. Адміністративні можливості. Адміністративні можливості 

обмежуватимуться визначеними повноваженнями адміністративно-

територіального управління. Адміністрування може викликати опір сільського 

або міського населення у залежності від того, на чию користь буде 

вирішуватися питання. Це вимагатиме прикладання додаткових зусиль на 

погашення конфліктів, що супроводжуватиметься втратами часу та навіть 

відмовою від реалізації певних рішень. Прийняття рішень стає більш 

компромісним, а в окремих випадках – більш конфліктним, особливо в разі 

прийняття рішень щодо використання спільних ресурсів, які окрема громада 

вважала «своїми».  

 

4. Просторовий розвиток отримає більше можливостей у порівнянні з 

песимістичним сценарієм, але використання приміської зони, яка уже увійшла 

до складу ОТГ, можливе лише на договірних умовах. На даному етапі 

можливості просторового розвитку, що втрачаються, є важливими для 

Кременчука, який, не зважаючи на зменшення чисельності населення, відчуває 

нестачу у вільних земельних ділянках. З точки зору розвитку (переходу від 

простого до складного, від нижчого до вищого) призупинення руху у напрямі 

формування управління агломерацією є явним регресом і руйнацією уже 

створеного промислово-економічного комплексу. Абсолютизація будь-якої ідеї, 

у тому числі і ідеї децентралізації управління, є шкідливою, оскільки при цьому 

не враховується багатогранність форм економічного життя.  
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ДОДАТОК 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЙ СПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 

№ 

п/

п 

Місце 

розташування  Назва об‘єкту спільного 

використання 

Одиниці 

виміру 

 

Значення 

1  Новознам’янська 

ОТГ 
 га 144,68 

  - Житлова забудова (садибна) га 12,9 

  - Промислово-комунально-

складські зони 
га 7,28  

  - Вулиці та проїзди га 105,58 

  - Зелені насадження та зелені 

зони 
га 18,92 

2 Омельницька 

ОТГ 
 га 213,46 

  - Промислово-комунально-

складські зони 
га 37,32 

  - Територія спеціального 

призначення 
га 43,82  

  - Вулиці та проїзди га 110,73 

  - Акваторії га 4,0 

  - Зелені насадження та зелені 

зони 
га 17,59 

3 Дмитрівська ОТГ  га 834,26 

  - Промислово-комунально-

складські зони 
га 512,11 

  - Рекреаційні зони га 124,89 

  - Вулиці та проїзди га 144,52 

  - Акваторії га 35,34 

  - Зелені насадження та зелені 

зони, ліси 
га 17,4 

4 Горішне-

плавнівська 

міська рада 

 га 76,77 

  - Рекреаційні зони га 13,36 

  - Вулиці та проїзди га 22,02 

  - Акваторії га 41,39 

5 Кам'яно-

потоківська СР 
 га 204,77 



 
 

32 
 

  - Існуюча житлова забудова 

(садибна) 
га 27,76 

  - Нова житлова забудова 

(садибна) 
га 15,0 

  - Вулиці та проїзди га 125,46 

  - Акваторії га 5,0 

  - Зелені насадження та зелені 

зони 
га 31,55 

6 Білецьківська СР  га 72,82 

  - Акваторії га 18,77 

  - Зелені насадження га 54,05 

7 Піщанська  

ОТГ 
 га 17,09 

  - Промислово-комунально-

складські зони 
га 13,29 

  - Сміттєзвалище га 3,8 

 УСЬОГО  га 1563,85 
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Місто Львів – є важливим адміністративним, освітнім та культурним 

центром західної України. За останні десятиліття розвиток міста викликав 

формування навколо нього урбанізованої зони, яка охопила велику кількість 

довколишніх сіл та кілька міст-супутників Львова. 

На сьогоднішній день місто Львів та навколишні території мають цілий 

ряд спільних викликів та можливостей, які доцільно вирішувати за 

допомогою міжмуніципального співробітництва. Особливо гостро питання 

співробітництва постало зараз, коли в процесі формування об’єднаних 

територіальних громад, органи місцевого самоврядування отримують значно 

ширші повноваження та значно більші ресурси для їх реалізації. 

Дослідження присвячене визначенню можливостей та потреб 

співробітництва територіальних громад в межах зони приміського впливу 

Львова (далі – Зона впливу) на основі аналізу поточного стану соціально-

економічного розвитку Львова та близьких до міста територій трьох 

навколишніх районів –Жовківського, Пустомитівського та Яворівського. 

СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ 

Згідно з Генеральною схемою планування території України, Львів 

розглядається, як центр Львівської надобласної, Львівської обласної і 

Львівської надрайонної систем розселення. Місто розташоване на перетині 

основних осей планувального каркасу області – Схід-Захід та Північ-Південь, 

які формуються міжнародними транспортними коридорами А-3 (Брюссель – 

Ахен – Кельн – Дрезден – Вроцлав – Катовіце – Краків – Львів – Київ) та А-5 

(Венеція – Трієст/Копер – Любляна – Марибор – Будапешт – Ужгород – 

Львів – Київ). На перетині цих осей формується урбанізоване ядро, яка 

займає лідируюче положення в структурі планувального каркасу області1. Це 

т. зв. зона приміського впливу Львова (далі – Зона впливу). 

Аналізуючи рівень активності 

території за даними мобільного 

порталу
1
 STRAVA Global 

Heatmap Labs в 2018 році, можна 

зробити висновок, що вже 

згадуване «ядро» обмежується 

Кільцевою дорогою (Львівською 

об’їзною). 

1
https://www.strava.com/heatmap#11.04/23.9

8230/ 49.84578/hot/all 
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Площа Зони впливу (разом з самим містом) близько 473 км2 (2,2% 

території області), на її території проживає трохи більше 830 тис. осіб (33% 

всього населення області). Вона включає окремі території Жовківського, 

Пустомитівського та Яворівського районів – разом 20 органів місцевого 

самоврядування та понад 40 населених пунктів, з яких 3 міста – Львів (центр 

екосистеми), Винники, Дубляни та 2 селища (додаток 1). 

Чисельність міського населення становить близько 770 тис. осіб (730 

тис. осіб – Львів) – 93% всього населення екосистеми та майже половину 

всього міського населення Львівської області. Щільність населення в різних 

частинах коливається від 4900 осіб/км2 (у м. Львові) до 30 осіб/км2 та в 

середньому дорівнює 1760 осіб/км2 – більш, ніж у 15 разів вища, ніж в 

середньому по Львівській області. 

ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА І ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ 

Місто Львів є значним транспортним вузлом, у якому поєднані всі види 

транспорту, крім водного. Через місто проходять автошляхи державного 

значення, зокрема міжнародні: 

- М-06 (Київ – Житомир – Рівне – Львів – Ужгород – Чоп); 

- М-09 (Львів – Рава-Руська); 

- М-10 (Львів – Краківець); 

- М-11 (Львів – Мостиська); 

- М-12 (Стрий – Львів – Тернопіль – Вінниця – Кіровоград – Знам’янка); 
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та національні: 

- H-02 (Львів – Тернопіль); 

- Н-09 (Мукачеве – Івано-Франківськ – Рогатин – Львів); 

- Н-10 (Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига); 

- Н-13 (Львів – Самбір – Ужгород); 

- Н-17 (Львів – Радехів – Луцьк). 

Усі перелічені автошляхи державного значення в межах 30-

кілометрової віддаленості від меж міста, за інформацією сайту 

www.uaroads.com, зараз знаходяться у відмінному чи нормальному стані. В 

значно гіршому стані перебувають більшість автомобільних доріг місцевого 

значення.  

Також через місто Львів проходять магістральні залізничні колії: Львів 

– Красне – Здолбунів, Львів – Рава-Руська, Львів – Мостиська, Львів – 

Самбір та Львів – Стрий. На сьогодні в проміжку між 7:00 та 10:00 год. до 

Львова прибуває 18, а у проміжку між 18:00 та 21:00 год. зі Львова 

відправляється 13 приміських поїздів
2
. 

2
http://railway.lviv.ua/schedule/suburban/ 

За інформацією департаменту дорожнього господарства, транспорту та 

зв’язку Львівської обласної державної адміністрації
3
, в області діє 441 

приміський та міжміський внутрішньообласний автобусний маршрут, який 

сполучає Львів з навколишніми населеними пунктами (орієнтовно 1,1 тис. 

пасажирських транспортних засобів). Найкращим є сполучення з населеними 

пунктами т. зв. Жовківсько-Радехівського напрямку – майже 120 автобусних 

маршрутів, найгіршим – з Перемишлянсько-Жидачівським – 34 автобусних 

маршрути (лише 64 транспортні засоби). 

Незважаючи на формально великий задекларований автопарк на 

приміських маршрутах, дійсно безперебійними та надійними є лише кілька 

маршрутів (наприклад, лише на 16-и маршрутах задекларовано більше 10 

транспортних засобів). Крім того, у місті Львові не до кінця вибудувана 

система пересадок пасажирів з приміського на міський транспорт 

(найпроблемнішим є Перемишлянсько-Жидачівський напрямок). При цьому, 

частина майже 20-и приміських маршрутів в межах Львова функціонують, як 

міські. 

На початку жовтня 2016 року вступило в дію рішення виконавчого 

комітету Львівської міськради, згідно з яким кінцевими зупинками усіх 

приміських маршрутів громадського транспорту визначені найближчі від 

в’їзду у місто автостанції. Таких автостанцій було визначено 6. Рішення 
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пояснювалось необхідністю розвантажити місто від транзитного транспорту. 

Проте воно спричинило колапс з пасажирськими перевезеннями, оскільки, на 

міські маршрути в той час виходило, як правило, на 100-150 транспортних 

засобів менше, ніж передбачалося. Рішення про перенесення кінцевих 

зупинок приміських автобусних маршрутів наразі призупинене. Проте дуже 

актуальною залишається проблема ефективного «співіснування» міського та 

приміського пасажирського транспорту та забезпечення перевезення 

пасажирів в години-пік. 

3
http://loda.gov.ua/departament_rozvytku_infrastruktury_dorozhnoho_hosodarstva_ta_palyvno_e

nerhetychnoho_kompleksu 

 

НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ МІСТА 

Щоденна трудова міграція. За результатами 2016 року 

середньооблікова кількість штатних працівників у місті Львові становила 

майже 240 тис. осіб (51% всіх зареєстрованих працівників у Львівській 

області), середня нарахована заробітна плата становила 5 029 грн4. (див. 

рисунок). 

 
4
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/si/express/2017/v0703_37.pdf 

Як видно з рисунку, в середньому у Львові офіційна заробітна плата є 

вищою, ніж в «приміських» районах на 15-20%. 

На кінець січня 2017 року, за даними Львівського міського центру 

зайнятості, кількість зареєстрованих безробітних становила 3862 особи та 

зменшилась порівняно з кінцем січня 2016 року на 24%. Навантаження 

зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) на 

кінець січня 2017 року становило 2 особи (в області – 5 осіб).
5
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У таблиці наведена інформація про середньооблікову кількість 

офіційно зареєстрованих працівників та кількість населення у віці 17-60 років 

(найбільш працездатне населення). 

 

Чисельність 

постійного 

населення у віці 17-

60 років, тис. осіб 

Середньооблікова 

кількість штатних 

працівників, 

тис. осіб 

Співвідношення між 

чисельністю 

постійного населення 

та штатними 

працівниками 

Львів  480,9 239,9 0,50 

Жовківський  69,9 12,1 0,17 

Пустомитівський  71,7 17,5 0,24 

Яворівський  78,6 15,3 0,19 

Джерело: Головне управління статистики у Львівській області 

Відповідно до співставлень, у Львові кожен другий постійний 

мешканець потенційно є штатним працівником та працює у своєму місті, в 

той час як лише кожен четвертий-шостий житель близьких до Львова районів 

«працює вдома». 

З усього наведеного вище можна зробити висновок про значний рівень 

щоденної трудової міграції до міста Львова з навколишніх районів. 

Щоденна освітня міграція. Місто Львів є також значним освітнім 

центром Львівської області та західної України. За інформацією Головного 

управління статистики у Львівській області, у вищих навчальних закладах 

міста навчається майже 103 тис. студентів (майже 93% всіх студентів ВНЗ 

Львівщини), ще майже 11,4 тис. студентів – у професійно-технічних 

навчальних закладах міста
6
. 

Зараз у Львові функціонує 26 вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 

акредитації: 10 університетів, 7 інститутів та 5 академій, та 27 професійно-

технічних училищ та коледжів І-ІІ рівнів акредитації. Така «пропозиція» з 

боку навчальних закладів міста є вагомим фактором, який спонукає 

маятникову міграцію з навколишніх районів. 

Ще одним фактором, який впливає на зростання показників щоденної 

освітньої міграції є відсутність загальноосвітніх шкіл та дошкільних установ 

та /або їх переповненість у суміжних з містом населених пунктах. Наприклад, 

у селах Пасіки-Зубрицькі, Скнилів, Сороки-Львівські, Лисиничі працюють 

школи І-ІІ ст.
7
 Тому часто для продовження шкільного навчання вибирається 

одна з міських шкіл. Схожою є ситуація з дошкільним вихованням – часто 

через відсутність місць діти навчаються в одному з львівських ДНЗ (як 

правило, біля місця роботи когось з батьків). 
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Згідно з попередніми результатами досліджень, проведеними 

Львівською міською радою у серпні-вересні 2016 року на основі аналізу 

трекінгу абонентів мобільного зв’язку, чисельність «денного» населення м. 

Львова зростає на 120-130 тис. осіб. При цьому кількість «нельвів’ян», які 

перебували у місті більше 14 днів на місяць становила 45 тис. осіб, з них 40 

тис. осіб – жителі Львівської області. Наразі триває збір даних, які дозволять 

визначити територію маятникових міграційних процесів навколо Львова. 

5 
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/ukr/themes/99/2017/pp_LV_0117.pdf 

6 
http://www.lv.ukrstat.gov.ua/dem/SWF/dani/lviv/graph05.html 

7 
http://pustomyty-osvita.lviv.sch.in.ua/navchaljni_zakladi/zosh_iii_stupenya/ 

 

ЖИТЛОВИЙ ФОНД 

Житлове будівництво передбачається як для забезпечення приросту 

чисельності населення, так і для покращення житлових умов проживаючих в 

існуючій забудові (існуюча забезпеченість – 17,6 м2/люд є нижчою від 

середньої по країні). 

В генплані
8
 виконаний аналіз використання земель в існуючих межах 

міста і визначені території, придатні під житлову забудову. Для забудови 

пропонуються райони Північний, вул. Варшавської, Рясне-1 за рахунок 

колективних садів, райони Рясне-2, Левандівка, – на вільних територіях, 

райони вул. Зеленої-Вашінгтона, Хуторівки, Стрийської- за рахунок 

винесення і ліквідації підприємств, складів, баз, ділянки за рахунок 

винесення військових частин і виробничих об’єктів в інших частинах міста. 

Всього за наявними ресурсами може бути освоєно 998 га територій, і 

побудовано 6,8 млн. м2 житла, житловий фонд може збільшитись до 18,8 

млн. м2, в якому може бути розселено ~ 765 тис. мешканців. Дані показники 

характеризують сельбищну ємкість території в межах міста. 

Враховуючи можливість будівельної бази, ринковий характер відносин 

в сфері житлового будівництва та відносно невисокий рівень доходів значної 

частки населення, реальний об’єм до 2025 року, за прогнозом генплану, 

складе 4,3 млн. м2 з середньою житловою забезпеченістю ~ 22 м2/люд. 

Крім цього, передбачається освоєння територій в межах містобудівної 

системи шляхом розбудови приміських населених пунктів – Лисиничі, 

Сокільники, Скнилів, Малехів, Сороки Львівські де може бути побудовано 3-

3,5 млн. м2 житла і розселено додатково ~ 80 тис. мешканців. Дані показники 

характеризують сельбищну ємкість позаміських територій в межах 

містобудівної системи «Великий Львів». За реалістичним демографічним 
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сценарієм на 2025 рік тут може бути побудоване житло на ~ 45 тис. 

мешканців об’ємом 1.6-1.8 млн.м2. 

Таким чином, потенційні можливості розселення в межах системи, 

визначені генпланом, є значно вищими від показників демографічного 

прогнозу і є резервом для не прогнозованого розвитку на розрахунковий 

строк або розвитку на віддалену перспективу. 

8
http://city-adm.lviv.ua/lmr/images/stories/arhitect/123/ug/01_genplan.pdf 

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

Водопостачання. Основним джерелом постачання міста Львова водою 

є підземні води з 17-и водозаборів зі 180-ма свердловинами ЛМКП 

«Львівводоканал», що розташовані на відстані від 20 км до 110 км від міста. 

У місто вода подається магістральними водогонами, довжиною 654 км. 

Цілодобове водопостачання отримують 82,5% мешканців м. Львова. 17,5% 

населення м. Львова користуються свердловинами, криницями. Ключовим 

водозабором для міста є Стрийський (території Жулинської, Гірненської та 

Семигинівської сільських рад), з нього місто отримує близько 50% води (200 

тис. куб м. на добу). 

ЛМКП «Львівводоканал» 

забезпечує постачання води у 

майже 100 населених пунктах, 

зокрема 32 села т. зв. 

депресивної лійки (населені 

пункти Стрийського, 

Яворівського, Городоцького, 

Золочівського та Жовківського 

районів, на якій внаслідок 

функціонування водозаборів 

відбувається пониження рівня 

водоносних пластів 

(водоносного горизонту), що 

призводить до зникнення або 

значного зниження рівня води 

у верхніх водоносних пластах). 
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Централізованим водопостачанням забезпечені далеко не всі населені 

пункти в суміжних зі Львовом районах, зокрема, в Пустомитівському районі 

це 32 населені пункти (близько 30%). 

Водовідведення. Територія м. Львова розділяється Великим 

Європейським водорозділом на два основних басейни каналізування – 

Балтійський і Чорноморський. Система водовідведення міста складається з 

майже 765 км каналізаційних мереж, 15 каналізаційних насосних станцій і 

каналізаційних очисних споруд
9
. 

Центральна частина міста має загально-сплавну систему каналізування, 

яка транспортує на очисні споруди побутові і дощові стоки. У нових районах 

міста система каналізування роздільна. Через складність рельєфу дощові 

стоки випускаються на відкриту місцевість у різних районах міста. 

Каналізаційні стоки з частини міста, що розташована у Чорноморському 

басейні, за допомогою каналізаційно-насосних станцій та напірних 

колекторів перекачуються через вододіл у загально-сплавну каналізаційну 

систему міста на міські очисні споруди. 

Очисні споруди потужністю 490 тис. м3/добу (у середньому 

очищається стоків 435 тис. м3/добу) розташовані у північно-східній частині 

міста і займають площу 117 га. На очисних спорудах здійснюється механічна 

і повна біологічна очистка стоків міста. У випадку необхідності збільшення 

потужностей планувалося розширення очисних споруд (5-а черга), зокрема 

пропонується освоєння нової ділянки в районі с. Миклашів
10

. 

Протяжність міської каналізаційної мережі становить 570 км. 

Забезпечення території міста каналізаційною мережею становить близько 

85% Неканалізованими залишаються близько 100 вулиць (приблизно 3 тис. 

будинків, 13 тис. мешканців). 

У районах навколо Львова більшість населених пунктів не є 

каналізованими, за виключенням міст та найбільших сіл. Зокрема, протягом 

2015-2016 років проводилось будівництво каналізаційних мереж та 

колекторів сіл та селищ Зимна Вода, Сокільники, Муроване (всі – 

Пустомитівський район), Рясна-Руська (Яворівський район), розробляється 

проектна документація щодо каналізування села Давидів. 

9
Сайт ЛМКП «Львівводоканал» (http://lvivvodokanal.com.ua) 

10
http://city-adm.lviv.ua/lmr/images/stories/arhitect/123/01_genplan.pdf 
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ОБ’ЄКТИ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

Міський полігон ТПВ функціонував з 1959 року. Він розташований на 

землях Грибовицької сільської ради Жовківського району та знаходився в 

постійному користуванні Львівської міської ради до 30 травня 2016 року. Від 

межі міста до полігону відстань 5 км, а до найближчих сіл Збиранка і Великі 

Грибовичі – 1 км. Загальна площа полігону становить 38,8 га. Потужність 

складування (товща) змінюється від 3 до 10 м, в окремих місцях до 50 м. 

Річне накопичення побутових відходів складало близько 240 тис. тонн в 

рік14. 

Крім відходів міста Львова на міський полігон звозилися ТПВ від 

населених пунктів Жовківського, Кам’янка-Бузького, Пустомитівського, 

частини Миколаївського та Яворівського районів. 

З 1959 року до грудня 1991 року на міський полігон безконтрольно 

вивозилися і захоронювалися промислові та побутові відходи, а також в 

межах полігону організовані сховища гудронів Львівського дослідного 

нафтомаслозаводу. У цей період відбулося найбільше забруднення довкілля 

від фільтрату, який природнім шляхом без будь-яких бар’єрів потрапляв на 

прилеглу територію. 

У відповідності до дозвільної документації допустимий обсяг 

захоронення відходів на Львівському сміттєзвалищі складав 10,4 млн. тонн. 

Станом на 1 червня 2016 року обсяг захоронених відходів на Львівському 

сміттєзвалищі становив більш як 11 млн. тонн, що перевищує допустимий 

обсяг відходів. 

У межах Програми поводження з твердими побутовими відходами у м. 

Львові на 2014-2018 роки був розроблений план заходів щодо поетапного 

закриття та рекультивації міського полігону. Загальна кошторисна вартість 

підготовчих робіт, технічної та біологічної рекультивації складала 213,2 млн. 

грн. Тривалість проведення рекультивації полігону складала 10 років (до 

2023 року). 

Необхідною умовою рекультивації та закриття міського полігону для 

захоронення ТПВ було вирішення таких проблемних питань: 

- виділення нової земельної ділянки під полігон ТПВ за участі Львівської 

обласної ради та Львівської обласної державної адміністрації, місцевих 

громад; 

- будівництво сміттєпереробного комплексу та сучасного полігону ТПВ у 

рамках інвестиційного проекту чи дольової участі у його фінансуванні з 

державного, обласного та міського бюджетів; 
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- фінансово-організаційна участь прилеглих територій Львівської області, 

які буде обслуговувати сміттєпереробний комплекс та новий полігон 

ТПВ. 

Наразі всі три перелічені вище проблеми є невирішеними, а вивіз та 

складування ТПВ з даної території відбувається на дрібні локальні 

сміттєзвалища та несистемно. 

Станом на кінець 2018 року всі населені пункти прилеглих до Львова 

районів охоплені централізованим вивозом ТПВ. 

Іншими об’єктами спільного користування громад Зони впливу є великі 

регіональні транспортні хаби – Головний залізничний вокзал та 

Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького. Обидва об’єкти 

знаходяться у державній власності та, як правило, їх функціонування не є 

саме по собі фактором, який впливає на маятникову міграцію. 

Потенційно важливим об’єктом спільного користування буде міське 

кладовище. Наразі діючим кладовищем у Львові є лише Голосківське 

(площа близько 75 га). «Запас» даного кладовища становить близько 3-х 

років. На деяких інших кладовищах дозволені лише підзахоронення. 

Потенційними територіями, на яких можна розмістити міські кладовища 

раніше вбачались ділянки в Миклашівській, Лисиничівській та Сороки-

Львівській сільських радах (Мурованська та Підберізцівська потенційні 

ОТГ), а також землі нинішньої Давидівської ОТГ (для розширення 

Сихівського кладовища). На початку 2000-х років була підписана, але не 

виконана угода про те, що Сокільницька сільська рада передає місту Львову 

ділянку площею 40 га, яка розташована в районі злітної смуги Львівського 

аеропорту під будівництво міського кладовища при умові будівництва школи 

для с. Сокільники. 

http://city-adm.lviv.ua/lmr/images/stories/arhitect/123/01_genplan.pdf 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ТА 

ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ 

Реформа децентралізації влади в Україні на сьогодні фактично є 

реформою сільських, селищних та міських громад (міст районного значення), 

в той час як міста обласного значення (МОЗ) залишилися невключеними в 

цей процес. У представників влади МОЗ часто складається враження, що ця 

реформа стосується лише села, а містам таке об’єднання не вигідне, оскільки 

при об’єднання міст з навколишніми селами значно зростуть витрати на 

утримання соціальної інфраструктури, у той час як бюджетні надходження 
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зростуть порівняно не на багато. В той же час досвід роботи з сільським 

радами свідчить, що представники навколишніх сіл не бажають 

об’єднуватися з містами, боячись втратити владу та вплив. 

Відповідно до Перспективного плану формування спроможних громад 

Львівської області, Львівська міська ОТГ планується у складі:  

- Львівської міської ради; 

- Винниківської міської ради; 

- Брюховицької селищної ради; 

- Рудненської селищної ради. 

Тобто, згідно з даним документом, територія Львівської міської ради 

після адміністративно-територіальної реформи не зміниться. 

Згідно з Перспективним планом, схваленим у 2015 році Львівською 

обласною радою, на території 3-х наближених до Львова районів 

передбачалося майже 50 об’єднаних громад. Зокрема, 17 – у Жовківському, 

15 – у Пустомитівському, 13 – у Яворівському. З них Кабінет Міністрів 

України затвердив близько десяти, як правило, ті, які передбачалося 

сформувати навколо міст та селищ. Протягом 2016 року Перспективний план 

був доопрацьований, зокрема в частині Жовківського, Пустомитівського та 

Яворівського районів (рисунок). 

 

Як бачимо, на сьогоднішній день, Зона впливу Львова не врахована в 

проекті Перспективного плану Львівської області, а навколо обласного 

центру продовжують формуватися об’єднані громади. 

При активній позиції органів місцевого самоврядування Львова як 

МОЗ щодо включення до процесів реформи адмінтерустрою Україні можуть 

виникнути можливості та в подальшому покращується просторовий та 

економічний розвиток Львова як міської громади. 
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При пасивній позиції органів місцевого самоврядування МОЗ Львова 

щодо включення до процесів реформи адмінтерустрою Україні втрачаються 

можливості та в подальшому ускладнюється просторовий та економічний 

розвиток Львова як міської громади. 

Отже, розвиток МОЗ Львова та прилеглих територій може бути в трьох 

сценаріях: оптимістичний прогноз, реалістичний та песимістичний. 

Нижче буде описаний оптимістичний прогноз розвитку Львова та 

прилеглих територій, тобто все те, що необхідне місту в територіально-

економічному сенсі буде забезпечене завдяки благо приємним відносинам з 

прилеглими територіями.  

Відповідно реалістичний прогноз – це неповна забезпеченість 

територіально-економічними ресурсами для розвитку міста завдяки благо 

приємним відносинам тільки з частиною прилеглих територій. А 

песимістичний – це повна їх відсутність. 
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Оптимістичний сценарій. 
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Формування Львівської об’єднаної територіальної громади в межах 

зони приміського розселення мешканців Львова (ГП., том 3, стор. 9) в складі: 

Громад Городоцького району: Громад Яворівського району: 
- Городоцька міська; 

- Бартатівська с-р; 

- Суховільська с-р 

- Повітненська с-р; 

- Керницька с-р; 

- Угрівська с-р; 

- Великолюбинська ОТГ; 

- Мшанська с-р 

 

- Мальчицівська с-р; 

- Домажирська с-р; 

- Рясне-Руська с-р; 

- Ясниська с-р; 

- Бірківська с-р; 

 

Громад Жовківського району: Громад Камя’нка-Бузького району: 

- Мокротинська с-р; 

- Зашківська с-р; 

- Великодорошівська с-р; 

- Грядівська с-р; 

- Грибовицька с-р; 

- Дублянська міська. 

 

- Жовтанецька ОТГ 

- Ременівська с-р; 

- Старояричівська с-р; 

- Запитівська сел-р; 

- Новояричівська сел-р; 

 

Громад Пустомитівського району: 
- Мурованська ОТГ; 

- Лисиничівська с-р; 

- Пикуловичівська с-р; 

- Борщовицька с-р; 

- Верхньобілківська с-р; 

- Підберізцівська ОТГ; 

- Давидівська ОТГ; 

- Миколаївська с-р; 

- Звенигородська с-р; 

- Старосільська с-р; 

- Вовківська с-р; 

- Жирівська с-р; 

 

 

- Солонківська ОТГ; 

- Ширецька ОТГ; 

- Семенівська с-р; 

- Містківська с-р; 

- Пустомитівська міська; 

- Сокільницька с-р; 

- Скнилівська с-р; 

- Городовицько-Басівська с-р; 

- Зимноводівська с-р; 

- Лапаївська с-р; 

- Конопницька с-р; 

- Оброшинська с-р; 

- Ставчанська с-р. 

 

Громади Винниківської міської, Брюховицької та Руднівської 

селищних рад не розглядються, як окремі суб’єкти об’єднання, оскільки 

на даний момент вони знаходяться на території і на них 

розповсюджуються повноваження Львівської міської ради. 

Таким чином, в разі реалізації цього варіанту оптимістичного 

сценарію, буде утворено велику територіальну громаду, яка матиме в своєму 

складі 183 населених пункти (включно зі Львовом, Винниками, Брюховичами 
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та Рудним), серед яких Городок та Пустомити – сучасні районні центри. 

Населення Львівської громади збільшиться на 204 100 осіб і складе 930 900 

осіб.  

Такий формат громади повністю забезпечить реалізацію генерального 

плану, зокрема в частині створення зони приміського розселення мешканців 

Львова, утворення містобудівної системи «Великий Львів». Крім того 

фактично буде утворено адміністративно-територіальну одиницю по 

повноваженнях, території, кількості населення та населених пунктів подібну 

до району, отже можемо говорити про утворення Львівського субрегіону із 

можливістю безперешкодного просторового та економічного розвитку 

Львова та інших населених пунктів громади. 

Враховуючи можливість будівельної бази, ринковий характер відносин 

в сфері житлового будівництва та відносно невисокий рівень доходів значної 

частки населення, реальний об’єм до 2025 року, за прогнозом генплану, 

складе 4,3 млн. м2 з середньою житловою забезпеченістю ~ 22 м2/люд. 

Оптимістичним сценарієм передбачається освоєння територій в межах 

містобудівної системи шляхом розбудови приміських населених пунктів – 

Лисиничі, Сокільники, Скнилів, Малехів, Сороки Львівські де може бути 

побудовано 3-3,5 млн. м
2
 житла і розселено додатково ~ 80 тис. мешканців. 

Дані показники характеризують сельбищну ємкість позаміських територій в 

межах містобудівної системи «Великий Львів». За реалістичним 

демографічним сценарієм на 2025 рік тут може бути побудоване житло на ~ 

45 тис. мешканців об’ємом 1.6-1.8 млн.м2. 

Оптимістичним сценарієм передбачається безперешкодне 

використання міського полігону ТПВ, розташований на землях Грибовицької 

сільської ради Жовківського району; великих регіональних транспортних 

хабів (Головний залізничний вокзал та Міжнародний аеропорт «Львів» ім. 

Данила Галицького). 

Потенційно важливим об’єктом спільного користування буде міське 

кладовище. Потенційними територіями, на яких можна розмістити міські 

кладовища раніше запропоновані ділянки в Миклашівській, Лисиничівській 

та Сороки-Львівській сільських радах (Мурованська та Підберізцівська 

потенційні ОТГ), а також землі нинішньої Давидівської ОТГ (для 

розширення Сихівського кладовища).  

 

 



49 

 

Песимістичний сценарій. 
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Львівська ОТГ не утворюється. Натомість на сучасній межі міста 

утворюються об’єднані територіальні громади, до яких входять сільскі ради, 

які безпосередньо межують зі Львовом. Крім того, утворюються 

Брюховицька, Руднівська та Винниківська ОТГ (остання може утворитися 

шляхом об’єднання Винниківської міської ради та Сорокольвівської ОТГ) – 

по аналогії із Дмитрівською сільською радою Горішнеплавнівської міської 

ради, завдяки чому сучасна територія Львівської міської ради скорочується. 

Разом з тим, за рахонок «відходу» міста Винники та селищ Брюховичі та 

Рудне, населення Львова скоротиться до 696 160 осіб. 

Песимістичним сценарієм потенційно ускладнюється освоєння 

територій в межах містобудівної системи шляхом розбудови приміських 

населених пунктів – Лисиничі, Сокільники, Скнилів, Малехів, Сороки 

Львівські де може бути побудовано 3-3,5 млн. м
2
 житла і розселено 

додатково ~ 80 тис. мешканців. Дані показники характеризують сельбищну 

ємкість позаміських територій в межах містобудівної системи «Великий 

Львів». За реалістичним демографічним сценарієм на 2025 рік тут може бути 

побудоване житло на ~ 45 тис. мешканців об’ємом 1.6-1.8 млн.м2. 

Песимістичним сценарієм передбачається потенційно ускладнене 

використання міського полігону ТПВ, що розташований на землях 

Грибовицької сільської ради Жовківського району; великих регіональних 

транспортних хабів (Головний залізничний вокзал та Міжнародний аеропорт 

«Львів» ім. Данила Галицького). 

Потенційно важливим об’єктом спільного користування буде міське 

кладовище. Потенційними територіями, на яких можна розмістити міські 

кладовища раніше запропоновані ділянки в Миклашівській, Лисиничівській 

та Сороки-Львівській сільських радах (Мурованська та Підберізцівська ОТГ), 

а також землі Давидівської ОТГ (для розширення Сихівського кладовища). 

Але використання цих територій буде потенційно ускладнене в умовах 

песимістичного сценарію. 
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Реалістичний сценарій. 
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Зміст реалістичного сценарію розвитку Львівської громади слід 

розглядати в двох варіантах – створення Львівської об’єднаної 

територіальної громади і створення Львівської агломерації в розумінні 

законопроекту № 6743 «Про міські агломерації». 

Варіант І. Формування Львівської об’єднаної територіальної 

громади в межах зони містобудівної системи «Великий Львів» (ГП., том 3, 

стор. 9, 10) в складі:  

Громад Яворівського району: Громад Жовквівського району: 

- Рясне-Руська с-р; 

- Бірківська с-р; 

 

- Грядівська с-р; 

- Грибовицька с-р; 

- Дублянська міська. 

 

Громад Пустомитівського району: 

- Мурованська ОТГ; 

- Лисиничівська с-р; 

- Сокільницька с-р; 

- Скнилівська с-р; 

- Зимноводівська с-р; 

- Лапаївська с-р; 

В разі реалізації цього сценарію до складу Львівської громади увійдуть 

23 населених пункти і населення збільшиться на 54 300 осіб і складе 782 000. 

Потрібно зауважити, що окреслена в цьому варіанті територія 

ймовірної Львівської ОТГ дещо відрізняється від території, яку охоплює зона 

містобудівної системи «Великий Львів». Це зумовлено тим, що в південному 

та південно-східному напрямках на даний момент вже утворено 

Солонківську, Давидівську та Підберізцівську ОТГ, конфігурація яких не 

дозволяє безконфліктно включити їх до Львівської ОТГ в межах «Великого 

Львова». Таким чином зона містобудівної системи «Великий Львів» потребує 

проектування в новому форматі території. 

Реалістичним сценарієм передбачається освоєння територій в межах 

містобудівної системи шляхом розбудови приміських населених пунктів – 

Лисиничі, Сокільники, Скнилів, Малехів, Сороки Львівські де може бути 

побудовано 3-3,5 млн. м
2
 житла і розселено додатково ~ 80 тис. мешканців. 

Дані показники характеризують сельбищну ємкість позаміських територій в 

межах містобудівної системи «Великий Львів». За реалістичним 

демографічним сценарієм на 2025 рік тут може бути побудоване житло на ~ 

45 тис. мешканців об’ємом 1.6-1.8 млн.м2. 

Реалістичним сценарієм передбачається безперешкодне використання 

міського полігону ТПВ, розташований на землях Грибовицької сільської ради 
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Жовківського району; великих регіональних транспортних хабів (Головний 

залізничний вокзал та Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила 

Галицького). 

Потенційно важливим об’єктом спільного користування буде міське 

кладовище. Потенційними територіями, на яких можна розмістити міські 

кладовища раніше запропоновані ділянки в Миклашівській, Лисиничівській 

та Сороки-Львівській сільських радах (Мурованська та Підберізцівська ОТГ), 

а також землі нинішньої Давидівської ОТГ (для розширення Сихівського 

кладовища).  

Варіант ІІ. Формування Львівської агломерації. В цьому варіанті 

Львівська об’єднана територіальна громада утворюється у форматі, який 

передбачений чинним Перспективним планом створення спроможних 

територіальних громад Львівської області, а саме – м. Львів, м. Винники, 

селища Брюховичи та Рудне. В цьому випадку територія, на яку зараз 

розповсюджуються повноваження Львівської міської ради, не зміниться, 

однак завдяки процедурі об’єднання будуть ліквідовані органи місцевого 

самоврядування Винників, Брюховичів та Рудного. Це дозволить уникати в 

подальшому дисбалансу в системі управління громадою. 

На межі Львівської громади (фактичній сучасній межі Львівської 

міської ради) утворюються об’єднані територіальні громади в будь-якій 

конфігурації, між якими і Львівською громадою налагоджуються ефективні 

добросусідські стосунки і в подальшому – утворюється Львівська 

агломерація в розумінні законопроекту № 6743 «Про міські агломерації», яка 

охоплює територію Зони приміського розселення мешканців Львова (ГП., 

том 3, стор. 9). Важливим чинником розвитку цього варіанту реалістичного 

сценарію є утворення агломерації в межах саме цієї лінії. Це забезпечить 

ефективний розвиток територій спільних інтересів та просторовий розвиток 

громад, об’єднаних в агломерацію. 

Фактично, даний варіант реалістичного сценарію певним чином 

повторює сценарій оптимістичний з різницею у формах управління 

територією – замість централізованого управління у форматі ОТГ 

здійснюється колективне управління громадами-учасницями агломерації. 

Реалістичним сценарієм передбачається багатокомпонентний 

управлінський підхід до системи поводження з твердими побутовими 

відходами в населених пунктах агломерації (в тому числі і використання 

міського полігону ТПВ, розташований на землях Грибовицької сільської ради 

Жовківського району); великих регіональних транспортних хабів (Головний 
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залізничний вокзал та Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила 

Галицького). Потенційно важливим та складним об’єктом спільного 

користування буде міське кладовище. Потенційними територіями, на яких 

можна розмістити міські кладовища раніше запропоновані ділянки в 

Миклашівській, Лисиничівській та Сороки-Львівській сільських радах 

(Мурованська та Підберізцівська ОТГ), а також землі нинішньої Давидівської 

ОТГ (для розширення Сихівського кладовища) а також управління іншими 

територіями спільних інтересів. 
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ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ м. ЛЬВІВ 

I. Загальні підходи 

Найбільшу вагу при оцінці потенціалу мають такі складові: 

- чисельність і структура населення: а) динаміка загальної чисельності; б) 

динаміка питомої ваги економічно активного населення; в) динаміка 

питомої ваги осіб пенсійного віку; г) динаміка природного приросту 

населення; д) динаміка чисельного складу сім’ї; е) щільність населення; є) 

структура населення за віком, статтю, освітою, місцем проживання тощо; 

- чисельність економічно активного населення: а) динаміка економічно 

активного населення; б) динаміка безробіття; в) навантаження на 1 робоче 

місце за сферами діяльності; г) динаміка самозайнятого населення; д) 

динаміка чисельності найманих працівників; 

- вартість основних засобів виробництва та інвестиції: а) динаміка 

вартості основних засобів; б) динаміка вартості основних засобів за 

галузями економіки; в) динаміка інвестицій; г) структура інвестицій за 

джерелами надходження; д) динаміка інвестицій за галузями економіки; 

- розмір місцевого бюджету: а) динаміка надходжень до бюджету; б) 

динаміка видатків з бюджету; в) динаміка профіциту (дефіциту) бюджету; 

г) структура податкових та інших надходжень до бюджету; д) динаміка 

бюджетних субвенцій; 

- соціальна інфраструктура: а) динаміка кількості об’єктів соціальної 

інфраструктури; б) приведене навантаження на об’єкти інфраструктури; 

в) динаміка введення в дію нових об’єктів інфраструктури; г) динаміка 

транспортного забезпечення пасажироперевезень; д) динаміка утилізації 

твердих побутових відходів. 

Спадна динаміка чисельності населення створює проблеми для 

функціонування уже створених економічних потужностей, оскільки, за інших 

однакових умов, підприємства мають справу із скороченням загального 

попиту, яке може обумовлювати зменшення зайнятості. Якщо така тенденція 

спостерігається в містах обласного значення, як правило, вивільнені 

працівники переміщуються у більші населені пункти або за кордон, що ще 

більше загострює проблему формування трудового потенціалу. Основними 

чинниками погіршення демографічного стану є сукупність причин соціально-

економічного характеру. 

II. Аналіз втрат потенціальних можливостей 

Львівська область є однією з найбільш населених областей України з 

високою щільністю населення та достатньо високим рівнем урбанізації. В 

області проживає більше 2 млн осіб (5,6% від загальної кількості населення 

України). Демографічний розвиток Львівської області впродовж останніх 20 

років характеризується тенденцією до поступового спаду чисельності 

населення особливо в сільській місцевості. У 2018 р. порівняно з 1990 р. 

населення м. Львів скоротилося на 59,0 тис. осіб або 7,3% (табл. 1) . 
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Зменшення населення пояснюється в першу чергу природними чинниками, 

протягом усіх останніх років народжуваність була нижче смертності.  

Таблиця 1 

Динаміка чисельності населення у м. Львів (з м. Винники, смт 

Брюховичі та смт Рудне), 1990-2018 рр. 

Показники Роки 2018 р. 

до 1990 

р., % 
 

1990 

 

2005 

 

2010 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Кількість 

наявного 

населення, 

тис. осіб 

 

816 

 

760 

 

762 

 

759 

 

758 

 

757 

 

757 

 

92,7 

Кількість 

постійного 

населення, 

тис. осіб 

 

811 

 

752 

 

754 

 

751 

 

750 

 

750 

 

750 

 

92,5 

Кількість 

чоловіків у 

розрахунку 

на 1000 

жінок, осіб 

 

936 

 

889 

 

882 

 

879 

 

879 

 

879 

 

879 

 

93,9 

Джерело: складено за даними Управління Державної служби статистики у 
Львівській області. 

За даними, розміщеними на сайті Львівської міської ради, на 1 лютого 

2019 року кількість населення Львова (включаючи м. Винники, смт 

Брюховичі та смт Рудне) становила 755,5 тис. осіб (30,0% від 

загальнообласної чисельності). Упродовж січня 2019 року кількість 

населення обласного центру зменшилась на 344 особи внаслідок природного 

(296 осіб) і міграційного скорочення (48 осіб) (загалом в області кількість 

населення зменшилась на 1709 осіб). Упродовж січня 2019 року у Львові 

народилось 577 дітей, що на 31 дитину (на 5,7%) більше відносно січня 2018 

року,  померло 873 особи, що на 69 осіб (на 8,6%) більше відносно січня 2019 

року. У розрахунку на 1 тис. осіб наявного населення народжуваність у січні 

2019 року становила 9,0 осіб (у січні 2018 року – 8,5 осіб). Смертність у січні 

2019 року збільшилась зі 125 осіб до 136 осіб відповідно.  

На відтворення населення Львівщини має вплив також і його 

механічний рух. Починаючи з 1992 р. механічний приріст населення в 

області став від'ємним. У структурі міграцій 53,2% припадає на міждержавні 

і 46,8% на внутрішньодержавні міграції. Від'ємне сальдо міграцій регіон має 

з іншими областями України (-3,6 тис. осіб). Внутрішньообласна міграція 

становить більше 20,0 тис. осіб на рік. Основною причиною від'ємного 

приросту всього та міського населення за останні роки, починаючи з 1992-

1993 рр. є соціально-економічна криза. Серед сільського населення 
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механічний приріст до 1994 р. був, навпаки, від'ємний. З 1994 р. — став 

додатний і сільське населення збільшилось за рахунок міграцій на 2,4 тис. 

осіб. Можна припустити, що чинником додатного механічного приросту 

сільського населення за останні роки є поява і зростання безробіття серед 

міського населення. 

Спостерігається також переміщення міського населення до 

рекреаційних зон та зон, природно-ландшафтні особливості яких 

приваблюють туристів, з метою створення малих і мікропідприємств у 

туристичній сфері. Такі процеси сприяли розвитку маятникової міграції 

(бізнес, навчання, екскурсії тощо). Найбільша маятникова міграція ( 

чисельність тих, хто щоденно доїжджає до місця праці або навчання) на 

1.01.1996 р. спостерігалася у Львові (70 тис. осіб), Дрогобицькому (42,8 тис. 

осіб), Сокальському (24,1 тис. осіб) районах Львівщини. Сальдо міграції, яка 

включає як внутрішню так і міжнародну міграцію, було також від’ємним, але 

міграція мала менший вплив на скорочення населення, ніж природні чинники 

(табл. 2).  

Таблиця 2 

Природний та міграційний рух населення Львівської обл., 2005-2017 рр. 

Показники Роки 2017 р. 

до 

2005 

р., %; 

+, - 

 

2005 

 

2010 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Кількість народжених 

(на 1000 осіб наявного 

населення), осіб: м. 

Львів 

 

 

9,3 

 

 

10,0 

 

 

10,1 

 

 

9,8 

 

 

9,4 

 

 

101,1 

сільська місцевість 10,3 12,3 12,2 11,8 10,9 105,8 

Кількість померлих (на 

1000 осіб наявного 

населення), осіб: м. 

Львів 

 

 

11,4 

 

 

10,5 

 

 

11,4 

 

 

14,1 

 

 

11,2 

 

 

98,2 

сільська місцевість 16,8 16,0 15,6 15,3 15,2 90,5 

Природний приріст, 

скорочення (-), осіб: м. 

Львів 

 

-1590 

 

-386 

 

-973 

 

954 

 

-1360 

 

-230 

сільська місцевість -2472 -317 -1583 -1644 -2878 +406 

Міграційний приріст, 

скорочення (-), осіб: усі 

міста 

 

2140 

 

-1180 

 

-562 

 

1447 

 

331 

 

-1839 

сільська місцевість -3863 304 1897 3535 2335 6198 

Джерело: складено за даними Управління Державної служби статистики у Львівській 

області. 
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Процеси об’єднання територіальних громад навколо Львова з 

одночасним проведенням фінансової децентралізації та децентралізації 

повноважень не обумовили суттєвого зростання масштабів його переміщення 

до міста. Притік населення до Львова має хвилеподібний характер із значним 

коливанням по роках навіть протягом невеликого проміжку часу. Так, у 2015 

р. міграційне сальдо по містах області було від’ємним (-562 особи), а вже в 

наступному році міграційний притік до міської місцевості області суттєво 

збільшився (1447 осіб). Причина цих коливань – переміщення людей, 

постраждалих від воєнних дій, зі сходу країни. Суттєво зріс міграційний 

притік у сільській місцевості. Та все ж погіршення соціально-економічних 

умов життя і проведення реформи з невизначеними наслідками привели до 

певних втрат трудового потенціалу міста, оскільки емігрує, як правило, 

економічно активне населення. У 2017 р. міграційне сальдо м. Львів складало 

1193 особи, в основному це економічно активне населення. Якщо взяти 

середньомісячну заробітну плату по країні на рівні 9 тис. грн і мати на увазі, 

що 70% від’їжджаючих – це населення у працездатному віці, то щомісячні 

втрати бюджету складають: 1193*9000*0,7*0,18= 1,4 млн грн. 

Природнє скорочення населення відбувається за рахунок двох 

чинників: збільшення смертності і зменшення народжуваності. Зменшення 

чисельності соціально вразливих категорій населення, з одного боку, 

обумовлює скорочення видатків на соціальні цілі, але, з другого – зменшує 

бюджетні надходження за рахунок недоотримання доходів від реалізації 

товарів і послуг, орієнтованих на людей похилого віку та дітей. 

Переміщення населення на тлі спадної динаміки його чисельності у 

напрямах: 

- з віддалених населених пунктів у селища, містечка та міста; 

- з невеликих міст до міст обласного значення та обласних центрів; 

- з обласних центрів до столиці; 

- з усіх населених пунктів за межі країни.  

 Зростання інтенсивності міграційних переміщень викликає ряд 

проблем. До них доцільно віднести: 

- нестачу кваліфікованих кадрів у сільській місцевості; 

- утруднення управління трудовими ресурсами, унаслідок виникнення 

невідповідності між місцем проживання та місцем реєстрації громадян; 

- зростання навантаження на інфраструктуру міста без належного 

ресурсного підкріплення; 

- зменшення податкових надходжень до місцевого бюджету; 

- неефективне використання субсидій; 

- зростання собівартості надання адміністративних послуг; 

- скорочення локальних ринків. 
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Набуті вигоди або втрачені можливості для міста Львів можуть мати 

економічний, соціальний, адміністративний та просторовий характер і 

формуватися в залежності від сценаріїв розвитку подій. За різного збігу 

обставин ці сценарії можуть бути оптимістичним, реалістичним чи 

песимістичним.  

ПЕСИМІСТИЧНИЙ сценарій розвитку міста складається в тому 

випадку, коли керівництво міста не ініціює створення міської ОТГ із 

включенням поселень, які зараз знаходяться під управлінням міської ради (м. 

Винники, смт Брюховичі та смт Рудне) і сільських громад, які за 

Генеральним планом входять до приміської зони, випускаючи з-під 

управлінського контролю важливі для розвитку міста території. У випадку 

розвитку подій за песимістичним сценарієм втрати міської громади 

перевищуватимуть її вигоди. 

Вплив чинників економічного характеру стосується: 

- обсягу бюджетних надходжень; 

- доходів населення; 

- обсягу роздрібного товорообороту та надання інших послуг; 

- обсягу ресурсів і випуску продукції. 

Бюджетні втрати. Обсяг бюджетних надходжень залежить від 

структури податкових надходжень, яка може змінюватися в залежності від 

різних сценаріїв розвитку подій. За реалізації песимістичного сценарію 

бюджет міста втрачатиме податок на земельну нерухомість, розміщену за 

його межами. Цей податок і зараз не надходить до міського бюджету, тому 

мова йде не про абсолютні втрати, а про втрачені можливості. Бюджетні 

втрати також можуть стосуватися збільшення реверсної дотації (у бюджеті на 

2019 р. передбачена у розмірі 460,6 млн грн), що є наслідком збільшення 

різниці між кількістю наявного і постійного населення, а також втрати 

рентних платежів (втрачені можливості).  

Доходи і видатки зведеного бюджету міста постійно зростають, але це 

зростання включає в себе й інфляційну складову (табл. 3). 

Таблиця 3 

Динаміка доходів і видатків бюджету м. Львів, 2010-2017 рр., млн грн 

Показники Роки 2017 

до 

2010, 

рази; 

2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Доходи 1826,6 2579,3 3087,5 4967,5 6580,5 8719,8 4,8 

Видатки 1846,0 2626,4 3057,9 4633,1 6698,9 8636,4 4,7 

Перевищення 

доходів над 

видатками, дефіцит 

 

-19,4 

 

-47,1 

 

29,6 

 

334,4 

 

-118,4 

 

83,4 

 

102,8 

Джерело: за даними, розміщеними на сайті Львівської міської ради. 
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Базовим джерелом наповнення загального фонду міського бюджету на 

2019 р. залишається податок на доходи фізичних осіб (61%). Як бачимо, 

ПДФО забезпечує більше половини надходжень до міського бюджету, а це 

вказує на залежність фінансового благополуччя міста від чисельності 

зайнятих та їх доходів.  

Названа залежність є ризикованою з точки зору забезпечення 

зайнятості, а також старіння населення (у містах Львівської області 

демографічне навантаження особами старше 65 років з 1990 р. збільшилося 

на 78,9%) (табл. 4). У 2018 р. у Львові 70% від загальної чисельності 

населення займали особи віком від 15 до 64 років; 14,9% припадало на дітей 

віком 0-14 років; 15,1% – осіб, старше 65 років. На даний час законодавство 

визнає пенсіонерів категорією громадян, які підпадають під пільгове 

забезпечення соціальними послугами, зокрема послугами з пасажирських 

перевезень.  

Таблиця 4 

Демографічне навантаження у віці 15-64 роки (на 1000 осіб 

наявного населення) у Львівській області, 1990-2018 рр., осіб 

Показники Роки 2018 

р. до 

1990 

р., % 

1990 2005 2010 2015 2016 2017 2018 

Міські поселення: 

демографічне 

навантаження усього 

 

433 

 

388 

 

378 

 

407 

 

414 

 

422 

 

422 

 

97,4 

0-14 років 319 219 204 216 220 223 225 70,5 

65 р. і старше 114 169 174 191 194 199 204 178,9 

Сільські поселення: 

демографічне 

навантаження усього 

 

604 

 

576 

 

520 

 

489 

 

486 

 

488 

 

488 

 

80,8 

0-14 років 366 291 258 255 257 260 262 71,6 

65 р. і старше 238 285 262 234 229 228 226 95,0 

Джерело: складено за даними Головного управління Державної служби статистики у 

Львівській обл. 

Місцева влада міста за наявності значної маятникової міграції 

вимушена або витрачати кошти на перевезення пільгових категорій громадян 

інших громад, або запроваджувати соціально непопулярні заходи публічної 

політики, зокрема скасування пільг. Так, Львівська обласна адміністрація  з 

15 червня 2018 р. скасувала пільги на проїзд міським і міжміським 

транспортом для більшості  пільгових категорій населення.  

Збільшення податкових надходжень від підприємців міста не повинно 

заспокоювати, оскільки воно має інфляційну природу: зростання цін на 

тарифи і послуги, збільшення акцизу, збільшення нормативної грошової 
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оцінки землі, зростання заробітної плати. Скорочення реальних доходів і 

падіння унаслідок цього попиту на товари і послуги обумовлює скорочення 

їх пропозиції. Територіальна обмеженість міста, хоча й не напряму, обмежує 

й зайнятість. Скорочення числа штатних працівників при скороченні 

локального ринку буде прискорюватися, особливо зважаючи на різницю 

економічних потенціалів прикордонних територій Львівської області та 

прилеглих до них територій Польщі. На сьогодні вибуття працівників з 

господарського комплексу міста не повною мірою заміщується прибулими 

працівниками (табл. 5). 

Таблиця 5 

Рух працівників на підприємствах м. Львів, 2014-2017 рр., тис. осіб 

Показники Роки 2017 р. 

до 2014 

р., % 
2014 2015 2016 2017 

Середньооблікова кількість 

штатних працівників 

251,0 244,8 239,9 239,0 95,2 

Прийнято працівників 48,4 53,0 55,1 80,0 165,3 

Вибуло працівників 62,2 67,0 64,6 82,0 131,8 

Джерело: складено за даними аналізу соціально-економічного розвитку Львівської області. 

На жаль, економічна привабливість сусідньої країни є на даному етапі 

нездоланним бар’єром для призупинення міграції (табл.6).  

Таблиця 6 

Порівняння соціально-економічних умов проживання на 

прикордонних територіях Львівської області та Польщі, 2017 р. 

Показники Львівська область Польща (Підкарпатське 

воєводство) 

Середня тривалість життя, 

років 

73,5 79,3 

Валовий регіональний 

продукт на 1 особу, євро 

1602 8014 

Середньомісячна заробітна 

плата, євро 

213 901 

Індекс споживчих цін до 

попереднього року, % 

112,4 102,1 

Частка витрат на 

харчування в сімейному 

бюджеті, % 

 

52,0 

 

28,0 

Джерело: за даними профілю Львівської області. 

Песимістичний сценарій розвитку міста пов´язаний із збереженням 

нинішньої структури господарського комплексу міста. На сьогодні у 

промисловій політиці практично не відбувається змін: продовжується 
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орієнтація на створення і підтримку розвитку підприємств, що не вимагають 

значних капіталовкладень в організацію та підготовку виробництва або 

мають швидку економічну віддачу. Передусім мова йде про 

низькотехнологічні підприємства з переробки сільськогосподарської 

сировини, деревообробної промисловості, металургії, промисловості 

будівельних матеріалів та ін. Основу галузі машинобудування і надалі буде 

складати виробництво автокранів, автонавантажувачів, конвеєрів, елеваторів, 

електричної апаратури, автобусів, тролейбусів, тощо. Результатом буде 

подальша втрата привабливості робочих міст в застарілому господарському 

комплексі і відтік робочої сили. 

Із 40 створених в області ОТГ лише одна не використовує базову 

дотацію, тобто створення ОТГ без включення до них міст обласного 

значення не лише не вирішило проблему спроможності місцевих громад (які 

б успіхи в освоєнні коштів там не спостерігалися, треба пам’ятати, що 

частина цих коштів зароблена для них громадами інших регіонів), а й 

ускладнює процедури фінансового вирівнювання для розвитку територій. 

Поза межами впливу міського бюджету залишаються рентні платежі, 

зосередження яких в бюджетах окремих сільських рад, без налагодження 

партнерських стосунків щодо їх розподілу (феодалізація фінансів) обумовить 

потребу у втручанні держави й високу ймовірність передачі ренти до 

бюджетів вищих рівнів. 

Втраченими можливостями для бюджету Львова стануть і втрати 

надходжень від плати за земельні ділянки, що знаходяться за межами міста. 

Зараз здійснюється інвентарізація земельного фонду області, тому важко 

назвати точну цифру земель, які будуть передаватися в комунальну власність 

ОТГ.  У самому місті вільних ділянок майже немає, а в приміській зоні ціна зі 

1 сотку коливається в межах 1-25 тис. дол. США. Особливо показовим у 

цьому відношенні є смт Брюховичі, де спостерігаються найвищі ціни на 

земельні ділянки, виведення цього населеного пункту за межі впливу міста 

повязано з серйозними економічними втратами. 

Втрати доходів населення. Доходи від зайнятості напряму не залежать 

від створення ОТГ, але вони страждатимуть у разі втрати містом перспектив 

розвитку – висококваліфіковані спеціалісти виїжджатимуть до більш 

привабливих в економічному відношенні населених пунктів, розташованих 

переважно за кордоном, Так, що це можна оцінити не тільки як втрату 

потенціалу міста, а й як втрату потенціалу держави. Відзначимо, що за 

останніми даними управління економіки виконкому, середньомісячна 

зарплата на промислових підприємствах Львівщини у 2017 р. склала 7379 

грн, що є втричі нижчим, ніж на підприємствах Польщі. Найпотужніші 

промислові підприємства Львова – ВАТ «Концерн-Електрон», ДП «ЛОРТА», 

ВАТ «Львівський завод комунального транспорту» (колишній ЛАЗ), ДП НВК 

«Полярон» у десятки разів зменшили виробництво або збанкрутіли. На ЛАЗі, 

наприклад, у 1990 р. виготовляли 11 тис. автобусів на рік, зараз – 300 

одиниць техніки. На 4 підприємствах Львова ( ВАТ «Концерн-Електрон», ДП 
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«ЛОРТА», ВАТ «Кінескоп», ЛАЗ) у 1990 р працювало 58948 робітників, 

зараз – 2500. Люди, які втратили роботу, виїхали за кордон, що надзвичайно 

негативно вплинуло на рівень кваліфікації робочої сили.   У цій ситуації слід 

брати до уваги той факт, що втрата потенційних майданчиків за межами 

міста негативно позначиться на його інвестиційній привабливості та 

негативно позначиться на подальшому зростанні доходів.  

Обсяг роздрібного товарообороту та надання інших послуг. Торгівля 

мало залежить від того яким чином утворені громади, її обсяг визначається 

платоспроможністю населення, доступністю місць продажів (транспортне 

сполучення, відстань від місця проживання тощо) та товарним асортиментом. 

Оскільки торгівля ґрунтується на приватній власності, збільшення 

товорообороту лише сприятиме наповненню бюджету, небезпечним може 

стати лише переміщення торгівлі в зону ОТГ, що малоймовірно через 

обмеженість локальних ринків. У той же час у сфері надання послуг можуть 

відбуватися негативні зміни. Зокрема, перевищення кількості наявного 

населення над постійним (у 2018 р. – на 7 тис. осіб) сприятиме збільшенню 

комунальних витрат на забезпечення водопостачання і водовідведення, 

утилізацію побутових відходів. Негативні фінансові наслідки у даному 

випадку можуть спостерігатися у тому випадку, коли бюджетні витрати на 

побутове обслуговування приїжджих не буде компенсуватися податковими 

надходженнями від їх легальної діяльності. А, оскільки, значна частина 

приїжджих працює за неповної зайнятості або нелегально, загроза зростання 

непродуктивних бюджетних витрат є цілком реальною. 

Обсяг ресурсів і випуск продукції. Ресурсні втрати за реалізації 

песимістичного сценарію є абсолютними, тобто місто повністю втрачає 

контроль за використанням усіх ресурсів, що знаходяться за межами міста, 

оскільки вони будуть підпадати під юрисдикцію ОТГ. У цьому випадку місто 

втрачає не лише податкові, рентні та інші надходження до бюджету, а й базис 

для власного розвитку: вільні і відносно дешевші майданчики для 

промислової, житлової та іншої забудови; землі державної власності, що 

могли б перейти до комунальної власності міста; рекреаційні зони для 

організації відпочинку містян; можливості для розвитку туризму тощо. 

Частка природно-рекреаційного потенціалу Львівщини у сумарному 

природно-ресурсному потенціалі України складає близько 6%. В структурі 

рекреаційних ресурсів області 70% припадає на ресурси відпочинку і 

туризму і 30% – на ресурси.  

Приміська зона Львова насичена рекреаційними ресурсами, 

розміщеними із західної сторони – у Сихівському районі міста, північно-

східної – Личаківському, південно-східної – с. Чишки та с. Волиця, зі східної 

– с. Давидів, відомому під назвою "Львівська Швейцарія". Територіально цей 

природний парк розміщені на межі двох ландшафтів: Грядове Побужжя і 

Давидівське пасмо. Поблизу розміщена приміська зона відпочинку 

"Винниківське озеро" та "Винниківський лісопарк." Усі ці ресурси 

залишаються поза межами контролю міської влади. Зменшення обсягу 
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ресурсів обумовить пошук можливостей для їх додаткового залучення в разі 

необхідності, але вже на засадах партнерства і пошуку компромісів. 

До економічних переваг песимістичного сценарію розвитку можна 

віднести зменшення бюджетних витрат на утримання об’єктів заміської 

комунальної власності, зменшення витрат на соціальне забезпечення 

населення, що працює, але не проживає в місті, відмову від концепції 

екстенсивного розвитку міста і зосередження на його внутрішньому 

облаштуванні.  

Вплив чинників соціального характеру. Чинники соціального 

характеру впливатимуть на: 

- обсяг видатків на соціальну допомогу, утримання соціальної 

інфраструктури, соціальне забезпечення пільгових категорій громадян; 

- рівень безробіття і зайнятості; 

- якість людського капіталу; 

- громадську безпеку. 

Обсяг видатків на соціальні потреби за песимістичного сценарію хоча і 

не зростатиме саме через очікувальну позицію міської влади щодо створення 

ОТГ,  але у перспективі він буде збільшуватися за рахунок зростання 

ймовірності погіршення співвідношення різних вікових категорій населення 

в місті та за рахунок підвищення соціальних стандартів. У даний час 

демографічна ситуація Львова і загалом Львівської області залишається 

кращою порівняно з іншими регіонами України, проте погіршення соціально-

економічного становища населення змушує його покидати місця 

проживання. 

У місті газифіковано 90% домогосподарств, водопостачання мають 

89% домогосподарств, гарячу воду – 77%. Показовою є кількість перетинів 

кордону на пропускних пунктах Львівської області, яка з 2015 р. по 2017 р. 

збільшилася на 15%. 

У зв’язку з цим бюджетні витрати на соціальне забезпечення і 

соціальний захист постійно зростають.Так, бюджетом м. Львів на соціальний 

захист передбачено спрямувати 266 млн. 551,3 тис грн. ( на 11,3% більше, 

ніж у 2018 році). У порівнянні із іншими містами України, у Львові 

спостерігаються найвищі витрати на соціальний захист одного мешканця — 

208,8 грн. (для порівняння: у Києві — 111,8 грн., Одесі — 201,5 грн, 

у Дніпрі — 107,8 грн., Миколаєві — 7,1 грн.) Чи можна взагалі розглядати 

збільшення витрат на соціальні питання як проблему? У контексті 

економічного зростання  – ні, а у контексті економічного спаду – так, 

оскільки будь-які видатки мають бути забезпечені податковими 

надходженнями. 

Передбачувана замкненість міста вимагатиме знаходження внутрішніх 

резервів для  розв’язання проблем безробіття та зайнятості. Трудові 

ресурси, що будуть перетікати з приміської зони до міста, можуть сприяти 
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зростанню зайнятості на робочих місцях, які не вимагають високої 

кваліфікації; потреба у висококваліфікованих спеціалістах залишатиметься 

незадоволеною; занепад промислового потенціалу міста сприятиме 

зростанню безробіття, а висока конкуренція за робочі місця негативно 

позначатиметься на доходах від зайнятості. Територіальна обмеженість міста 

не дозволить йому розвиватися як сучасному промисловому центру, оскільки 

застарілі промислові об’єкти потребують їх реконструкції і в багатьох 

випадках винесення за межі міста із звільненням ділянок дефіцитної у Львові 

землі. У контексті промислового розвитку міста можна відзначити ряд 

проблем: 

- із згортанням індустріалізації Львова значна частина кваліфікованих 

працівників покинула місто, тому будь-який рух у напрямі модернізації 

промисловості наштовхується на проблему кадрового голоду; 

- інфраструктура міста створювалася для обслуговування промислового 

потенціалу, вона вимагає переформатування, оскільки значна частина 

інфраструктури утримувалася підприємствами; 

- відсутність стратегії розвитку міста як індустріального центру в новому 

форматі не забезпечить надійний і потужний притік інвестицій; 

- деіндустріалізовий Львів не витримує конкуренції з промислово 

розвиненими містами (Харків, Дніпро, Одеса) за рахунок лише легкої 

промисловості та туризму і може поступово перетворитися на звичайне 

місто обласного значення. Структура зайнятості населення Львівської 

обл. демонструє, що промислове виробництво і на даному етапі 

забезпечує роботою близько 15% населення, характерно, що сфера 

обслуговування не демонструє високої зайнятості (табл. 7). 

Таблиця 7 

Структура зайнятості за видами економічної діяльності у 

Львівській області, 2017 р., % 

Галузі економічної діяльності 2017 р. 

Оптова та роздрібна торгівля 18,3 

Сільське, лісове та рибне господарство 18,2 

Промисловість 15,1 

Інші види економічної діяльності (сфера обслуговування) 13,7 

Освіта 9,6 

Охорона здоров’я 7,0 

Будівництво 6,4 

Транспорт 6,0 

Державне управління і оборона 5,7 

Джерело: за даними аналізу соціально-економічного становища Львівської області. 
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Значна частина населення працює в бюджетній сфері – 22,3%, що 

свідчить про розбалансованість економічної і соціальної політики, яка буде 

лише поглиблюватися в разі подальшого скорочення промислового 

потенціалу міста і просторової замкнутості. Кількість різних за розміром 

промислових підприємств у Львівській області продовжує скорочуватися 

(табл. 8). 

Деіндустріалізація міста негативно впливає на якість людського 

капіталу (знижуються вимого до освіти, кваліфікації, ерудиції людини), а 

його територіальна обмеженість лише консервує цей стан. Втрата приміських 

територій і ускладнення реалізації інвестиційних проектів на позаміських 

майданчиках не стимулює отримання молоддю інженерних, будівельних та 

інших професій, прив’язаних до масштабів промислового виробництва та 

перспектив його модернізації. 

Позбавлення впливу міста на приміські території на тлі зростання 

безробіття і соціальної деградації актуалізує питання громадської безпеки. 

Зростання кількості актів вандалізму, крадіжок, порушень громадського 

порядку, правил дорожнього руху завжди обумовлюють зростання 

бюджетних витрат на захист громадян (витрати на виїзди, патрулювання, 

встановлення відеокамер, поновлення зіпсованого майна тощо). 

Позитивним наслідком реалізації відповідного сценарію може бути 

зменшення витрат на обслуговування пільгових категорій населення, але ця 

вигода, досить складна в отриманні, нівелюються втратами просторового 

розвитку. 

Таблиця 8 

Кількісні показники діяльності промислових підприємств  

Львівської області, 2010-2017 рр. 

Показники Рока 2017 р. 

до 

2010 

р., % 

2010 2013 2014 2015 2016 2017 

Промислові 

підприємства – 

всього, од. 

 

3215 

 

2855 

 

2757 

 

2730 

 

2297 

 

2611 

 

81,2 

з них: великі 11 16 10 11 8 9 81,8 

           середні 388 331 324 307 309 327 84,3 

           малі 2816 2508 2423 2412 1980 2275 80,8 

мікропідприємства 2109 1835 1807 1800 1371 1631 77,3 

Середньооблікова 

кількість штатних 

працівників, тис. 

осіб 

 

127,0 

 

118,3 

 

117,3 

 

111,2 

 

109,7 

 

115,3 

 

90,8 

Середньомісячна        
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заробітна плата, 

грн 

2111 3120 3461 4335 5535 7379 3,5 

рази 

Прямі іноземні 

інвестиції, млрд 

дол. США 

 

354,7 

 

493,0 

 

435,7 

 

396,5 

 

425,8 

 

505,1 

 

142,4 

Джерело: складено за даними Головного управління статистики у Львівській 

області. 

Адміністративний вплив на розвиток громади проявляється в 

можливості: 

- планувати, організовувати і контролювати виконання соціально-

економічних заходів; 

- видавати розпорядження, обов’язкові для виконання на всій території 

громади; 

- видавати заборони на проведення небажаних, з точки зору інтересів 

громади, дій та дозволи на діяльність; 

- виконувати адміністративні функції, делеговані державою. 

Зрозуміло, що планування, організація діяльності та контроль за її 

виконанням за адміністративними межами містами можливий лише на основі 

співробітництва громад або на підставі рішень вищих органів влади України 

( Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України). 

Це пов’язано із значними перевитратами часу на прийняття управлінських 

рішень. Керуючись положеннями Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад» лише на етапі підготовки тексту договору та 

прийняття рішення необхідно витратити більше 100 днів (60 днів після 

створення комісії на підготовку договору, 15 днів – на громадське 

обговорення, 30 днів після обговорення – на прийняття рішень радами-

партнерами). Усі інші адміністративні функції можуть бути виконані лише в 

адміністративно-територіальних межах, де поширюються компетенції 

місцевої ради. 

На сьогоднішній день місто має зони спільних інтересів з прилеглими 

територіальними громадами, зокрема КП «Львівводоканал» здійснює 

водопостачання в межах міста та майже в 100 населених пунктах 

Стрийського, Яворівського, Городоцького, Золочівського та Жовківського 

районів. Ключовим водозабором для міста є Стрийський (території 

Жулинської, 

Гірненської та Семигинівської сільських рад), з нього місто отримує 

близько 50% води (200 тис. куб м. на добу). 

Місто має потребу у вільних майданчиках для розміщення житлових і 

господарських об’єктів, для чого Генеральним планом міста передбачено 

освоєння територій в межах містобудівної системи шляхом розбудови 

приміських населених пунктів – Лисиничі, Сокільники, Скнилів, Малехів, 

Сороки Львівські де може бути побудовано 3-3,5 млн. м 2 житла і розселено 

додатково ~ 80 тис. мешканців.  
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 Таким чином, уже зараз виникає потреба у налагодженні партнерських 

стосунків з прилеглими ОТГ та сільськими радами щодо пошуку компромісів 

і взаємних вигід. Подальша децентралізація, яка сприятиме розмежуванню 

функцій і повноважень ускладнюватиме пошук взаємовигідних рішень. 

Вигодою є скорочення обсягу адміністративної роботи, але ж 

зменшується й результативність адміністрування, що обумовлює черговий 

виток оптимізації апарату управління. 

Просторовий розвиток міста сильно обмежується. Втрачаються 

можливості для садибної забудови, промислового будівництва, розміщення 

сміттєпереробних заводів і кладовищ, використання містянами рекреаційних 

зон, зеленого туризму, створення логістичних локацій і проведення масових 

заходів ярмарково-виставкового характеру тощо.  

За песимістичного сценарію ускладнюється використання міського 

полігону ТПВ, що розташований на землях Грибовицької сільської ради 

Жовківського району; великих регіональних транспортних хабів (Головний 

залізничний вокзал та Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила 

Галицького). 

Потенційно важливим об’єктом спільного користування залишаються 

міські кладовища, розширення яких вимагатиме виділення територій у 

прилеглих до міста населених пунктах. Для цих цілей передбачено 

використання ділянок в Миклашівській, Лисиничівській та Сороки-

Львівській сільських радах (Мурованська та Підберізцівська ОТГ), а також 

землі Давидівської ОТГ (для розширення Сихівського кладовища). 

Зараз у місті ціни на земельні ділянки для житлової забудови зростають 

швидше, ніж інфляція, оскільки у Львові їх практично немає. Найближчі 

приміські зони теж щільно забудовані. Більш-менш вільними залишаються 

території від Винник до Гамаліївки та від Грибовичів до Жовкви (щоправда, 

Грибовицьке сміттєзвалище суттєво знижує привабливість ділянок у цій 

зоні).  Ці райони мають зручний транспортний зв‘язок з центральною 

частиною міста, забезпечені первинним обслуговуванням та повним 

інженерним обладнанням, що, по суті, інтегрувало їх до міського простору, 

але офіційно вони випадають із-під впливу міської ради. 

Місто потребує і потребуватиме надалі розміщення крупних 

торговельних центрів (супермаркетів будівельних матеріалів, побутової 

техніки, з продажу автомобілів, промислових та продовольчих товарів), для 

чого можуть бути використані ділянки збанкрутілих промислових 

підприємств, що припинили виробничу діяльність, але це потребує 

додаткових бюджетних вкладень у надання їм інвестиційної привабливості. 

Крім того місту необхідні території для розміщення закладів для 

обслуговування туристично-рекреаційної галузі. 

Може бути ускладнене управління заказниками та ландшафтними 

парками, а також пам’ятками історії та архітектури, у великій кількості 
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розміщених у містах і містечках навколо Львова. Постановою Кабінету 

Міністрів України від 26.07.2001 р. за № 878 до переліку міс, що мають 

історичне значення включено 55 поселень Львівщини, серед яких є й ті, 

територія яких безпосередньо примикає до території Львова: Брюховичі, 

Винники, Дубляни. 

У зв’язку із зміною адміністративно-територіального устрою за 

песимістичним сценарієм виникнуть незаплановані витрати на перегляд чи 

коригування Генерального плану міста.  

ОПТИМІСТИЧНИЙ сценарій розвитку міста передбачає 

використання можливостей для його просторового розвитку за рахунок 

приміської зони, на яку поширюється Генеральний план міста, та за рахунок 

територій інших місцевих громад, на які поширюється управлінський вплив 

міської ради, і які згодом сформують повноцінну агломерацію. Створення 

Львівської об’єднаної територіальної громади можливе у варіанті, 

визначеному перспективним планом: вона об’єднає 183 населених пункти 

сільських рад і ОТГ Городоцького, Яворівського, Жовківського, Камянка-

Бузького, Пустомитівського районів. Таким чином, буде створена велика 

ОТГ («Великий Львів») з населенням більше 900 тис. осіб. 

Ідея «Великого Львова», який міг би об’єднати територію в 10 або й 30 

кілометрів поза свої теперішні межі, існує давно. Проте на фоні укрупнення 

сільських об’єднаних територіальних громад міста виглядають пасивними 

спостерігачами процесів. За цей час не тільки не знайшлося населеного 

пункту, який би захотів доєднатися до міста, але навіть до кінця не вирішили 

давні проблеми подвійних стосунків з Рудно, Брюховичами та Винниками. 

Згадки про них, як про частину міста, навіть немає в новій редакції Статуту 

Львова, хоча фактично вони, маючи власні ради, є частинами міських 

районів, а їхні мешканці голосують і за міського голову, і за склад міської 

ради Львова.  

Створення єдиної ОТГ позбавить ці населені пункти власного 

управління, що викликає зрозумілий опір. Варіантом може бути створення 

агломерації, у межах існування якої окремі АТО не втрачають своєї 

адміністративної самостійності. Саме адміністративна самостійність є 

основною відмінністю між ОТГ і агломерацією.  

Львів зараз має значно вищий рівень фінансування, ніж просто села, 

селища чи міста районного значення. Якщо Брюховичі, Рудно та Винники 

ввійдуть до складу агломерації, вони можуть мати схожий механізм 

формування та розподілу бюджету, зокрема можуть отримувати 60% ПДФО 

(податку на доходи фізичних осіб) як самостійні адміністративні одиниці. 

Приміська зона, яка долучається, отримує більше фінансування – і власного, і 

з боку агломерації, а також спільне вирішення проблем, 

наприклад, транспортного сполучення.  

Якщо розвивати спільну діяльність з приміськими територіями, то 

вже сьогодні треба було б мати систему міського транспорту або 
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принаймні план системи на 5-10 км за містом. Тоді люди могли б бачити 

плюси – наприклад, коли можна за міським тарифом з найближчого села 

добратися до Львова і навпаки. За даними міськради щодня до Львова 

приїжджає до 150 тис. осіб, половина з яких – мешканці 15-кілометрової 
приміської зони. Навіть поверхневий аналіз суміжних з містами територій 

показує, що економічно та інфраструктурно від приєднання виграють 

навколишні села та їхні жителі. Модель «живу в селі, а працюю в місті» є 

ефективною та перевіреною в багатьох розвинених країнах, але для того, щоб 

вона була реалізована села й місто мають бути одним муніципалітетом або 

однією агломерацією, інакше вищий рівень життя в місті спонукатиме до 

сільської міграції. Така міграція збільшує навантаження на міську 

інфраструктуру (садочки, дороги, заклади охорони здоров’я) та підвищує 

вартість її утримання. 

Участь у великих інвестиційних проектах, як правило, передбачає 

виділення земельних ділянок, яких в межах міст просто не може бути. Проте 

в містах є інфраструктура та кваліфіковані працівники (ще є). Саме наявність 

цих 3-х факторів – землі, інфраструктури та робочої сили дозволить 

майбутнім міським ОТГ стати активним гравцем на глобальному 

інвестиційному ринку та забезпечить економічне зростання. 

Вигода агломерації залежить не від близькості до географічного 

пункту, а від технічної і просторової концентрації виробництва, можливості 

використання спеціалізованої ремонтної бази, іншої інфраструктури, що  

називається "агломераційним ефектом (М. Вебер, «Теорія розміщення 

промисловості»". 

Проектом Закону України «Про міські агломерації» міська агломерація 

визнана формою багатоцільового співробітництва територіальної громади 

міста-центру агломерації та територіальних громад сіл, селищ, міст, що 

розташовані в зоні впливу міста-центру агломерації та мають інтенсивні 

господарські, трудові, культурно-побутові зв’язки з містом-центром 

агломерації, з метою спільної реалізації окремих функцій місцевого 

самоврядування. Зазначено, що центром міської агломерації виступає 

населений пункт, віднесений до категорії міст, що має передумови для 

виконання функцій адміністративного центру міської агломерації (перевищує 

населені пункти, розташовані в його приміській зоні, за своїм розміром, 

чисельністю і економічним потенціалом). Тож утворення агломерації є 

найбільш перспективним напрямом для розвитку міста. 

Слід також звернути увагу, що з 2013 р. по 2018 р. сільські ради 

активно займалися створенням планувальної документації, зокрема 

розробленням і затвердженням Генеральних планів населених пунктів, що 

обумовлює й необхідність коригування Генерального плану Львова  Тож 

оптимістичний сценарій розвитку міста є також вразливим. 
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Вплив чинників економічного характеру 

Бюджетні переваги для міста не є однозначно очевидними, але у 

результаті консолідації бюджетних надходжень бюджет агломерації/ОТГ 

дозволить реалізувати великі і дорогі проекти, важливі для усіх мешканців, 

але непосильні для окремих громад (дороги, водогони, енергоаудит, 

модернізація ЖКГ, перероблення твердих побутових відходів (ТПВ) тощо). У 

разі об’єднання сільських і міської громад зросте чисельність населення 

громади, що може сприяти зменшенню реверсної дотації – значна сума 

залишатиметься на місцях. Зараз із міського бюджету Львова вилучається 

більше 450 млн грн реверсної дотації, у той час як із 40 створених ОТГ лише 

три не мають базової дотації у 2019 році (табл.9).  

Доходи населення будуть зростати лише за умови забезпечення 

економічного розвитку, який може бути обумовлений поліпшенням 

інвестиційної привабливості агломерації/ОТГ в результаті створення 

спільних проектів і зменшення корупційних ризиків. У даний час середні 

доходи населення Львова вищі, ніж у середньому по області, тому їх 

подальше зростання більшою мірою буде пов’язано з економічними 

факторами та конкурентними перевагами.  Номінальна офіційна 

середньомісячна заробітна плата містян у 2017 р. складала 6391 грн (на 

10,0% нижче, ніж у середньому по Україні році). Разом з цим зростає 

заборгованість із виплат заробітної плати, особливо в промисловості. Якщо в 

2013 р. заборгованість із виплати заробітної плати на промислових 

підприємствах Львова становила 18 млн грн., то в 2018 р. її обсяг збільшився 

до 61,1 млн грн.  

У межах агломерації або ОТГ підвищення доходів населення 

обумовлюватиметься мультиплікаційним ефектом, який проявляється при 

наявності незайнятого населення і збільшенні інвестицій (вкладення капіталу 

забезпечують появу нових робочих місць, унаслідок чого збільшується 

зайнятість і зростають доходи населення). 

Обсяг роздрібного товарообороту та надання інших послуг. 

Формування спільного для агломерації споживчого ринку буде мати 

позитивний вплив на вартість товарів і послуг для населення, що сприятиме 

зростанню товарообороту, підприємницьких доходів і якості обслуговування. 

Позитивна динаміка товарообороту є одним із ключових показників 

зростання добробуту населення та поліпшення трудового потенціалу, 

оскільки до сукупності послуг відносять послуги з охорони здоров’я, освіти, 

відпочинку, туризму, подорожей, побутового обслуговування, культури 

тощо. 
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Таблиця 9 

Рівень дотаційності окремих ОТГ Львівської області, 9 місяців 2018 р. 

Назва ОТГ Доходи на 1 

мешканця, 

грн 

Дотація до 

власних доходів, 

% 

Питома вага витрат 

на утримання 

апарату управління, 

% 

Кам’янка-Бузька 3 220,8 -4,9% 11,5% 

Мостиська 1 866,5 2,8 21,6 

Ходорівська 1 585,6 21,5% 24,6 

Солонківська 5 688,5 -5,3% 20,4% 

Великомостівська 1 853,0 13,5% 13,5 

Давидівська 3 337,5 9,9% 28,0% 

Судововишнянська 1 350,4 30,2 34,2 

Щирецька 1 146,2 29,9% 41,7% 

Рудківська 1 016,2 36,2% 41,3% 

Славська 8 296,3 -5,9% 10,0% 

Мурованська 3 169,6 3 169,6 21,3 

Жовтанецька 2 435,7 7,8 20,9 

Тростянецька 3 036,5 11,9 21,8 

Підберізцівська 2 832,7 16,1 33,2 

Шегинівська 2 953,2 12,6 32,2 

Новокалинівська 2 339,1 -3,3% 36,4 

Великолюбінська 1 250,4 30,0% 29,6 

Гніздичівська 1 500,7 18,3% 23,3 

Розвадівська 1 242,7 32,3 18,5 

Бісковицька 1 205,0 27,4 49,6 

Магерівська 765,8 43,9% 46,0 

Воютицька 805,8 41,5% 45,8 

Воле-Баранецька 577,5 52,1% 84,9 

Новоміська 527,5 56,1% 62,3 

Волицька 3 856,6 11,5% 38,2 

Заболотцівська 1 945,0 16,1 28,8 

Новострілищанська 1 833,5 23,3% 39,3 
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Вільшаницька 675,7 49,3% 73,9 

Бабинська 2 329,6 20,7% 46,4 

Чукв'янська 939,5 36,9% 60,0 

Дублянська 1 405,8 27,8% 35,7 

Міженецька 817,2 42,8% 74,4 

Грабовецька 1 368,4 28,5% 58,1 

Нижанковицька 1 168,0 31,9% 47,9 

Луківська 580,8 52,1 66,2 

Джерело: за даними Центру розвитку місцевого самоврядування. 

Роздрібний товарооборот в області (у порівнянних цінах) після спаду 

2014-2016 рр. має тенденцію до зростання (табл. 10). 

Таблиця 10 

Роздрібний товарооборот Львівської області, 2017 р. 

Показники 2017 р. 

Оборот роздрібної торгівлі, млн грн 51898,9 

До відповідного періоду попереднього року, % 113,5 

Роздрібний товарооборот підприємств, основним видом 

економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, млн грн 

37386,7 

До відповідного періоду попереднього року, % 112,8 

Джерело: за даними Головного управління статистки у Львівській області. 

Для отримання більш об’єктивної картини щодо рівня життя населення 

доцільно виконати аналіз фізичних обсягів торгівлі та її структури, а також 

інших показників вартості життя, оскільки останніми роками комплексні 

дослідження оцінки вартості життя не проводилися, що ускладнює 

прогнозування тенденцій. 

Обсяг ресурсів і випуск продукції. Львівська область відноситься до 

найбільш урбанізованих територій України завдяки наявності значної 

кількості міст (44 міста) і високій щільності населення. Однак промисловий 

потенціал міст Львівщини перебуває у занедбаному стані. Місто Львів на 

сьогодні, попри скарги громадських активістів на відсутність чіткої стратегії 

його розвитку, переорієнтовується на виконання ролі центру туристичного 

кластеру. У зв’язку з цим є декілька зауважень: 

1) без використання прилеглих територій повною мірою реалізувати 

туристичний потенціал буде важко; 

2) промислові об’єкти в місті мають бути реконструйовані з огляду на зміну 

орієнтації; 

3) завдяки розвитку лише туристичної галузі місто не зможе розвиватися і 

забезпечити високу зайнятість населення; 
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4) промислові об’єкти мають бути розміщені на периферії міста та в 

передмісті. 

Ці завдання значно легше вирішуватимуться в межах міської ОТГ або 

агломерації. Розміщення промислових підприємств в серединній частині 

міста вимагає проведення серйозної ревізії, щоби впевнитися у 

раціональному використанні цих територій. Зараз ситуація ускладнена тим, 

що просторовий хаос та руйнація, обумовлені частковим або повним 

згортанням діяльності на промислових підприємствах, додатково 

підсилюються явищем просторового занепаду довкілля. Прилеглі до 

промисловості території міста часто мають здеградований характер, їх можна 

визначити як «мертві зони». Для того, щоб означені території почали 

слугувати місту, потрібен певний час для їх природної і технічної 

рекультивації. У місті відбувається стихійний процес реструктуризації та 

перепрофілювання промисловості, нашарування нових несумісних функцій 

на виробничих територіях, недовикористання виробничих площ за їхнім 

основним призначенням, згортання виробництва. З огляду на дефіцит 

вільних територій для подальшого розвитку міста: нового житлового 

будівництва, об’єктів сфери обслуговування та туризму тощо промислові 

території, на яких згортається виробнича функція, треба розглядати як 

резерв. Все це вимагає додаткових територій та відповідного розроблення 

механізмів нового ставлення до території міста як до товару, який має свої 

специфічні властивості – планувальні обмеження і вартість. Саме тому 

раціональне використання промислових територій як потенціального ресурсу 

розвитку міста стало одним з найактуальніших завдань під час розроблення 

нового Генерального плану і плану використання міських земель, зведеного у 

ранг закону – зонінгу.  

Формування агломерації на основі інтеграції промислового, добувного, 

туристичного комплексів може дещо знизити конфлікт економічних та 

екологічних інтересів, який сьогодні існує. Позитивні наслідки для міста 

матиме зростання інвестиційної привабливості приміських територій різного 

функціонального призначення. Водночас міська влада має бути готовою до 

розв’язання нових проблем, пов’язаних із порушеністю територій, 

водозабезпеченням та водовідведенням, можливістю техногенних катастроф, 

виведенням з обороту земель сільськогосподарського призначення.   

Вплив чинників соціального характеру.  

Обсяг видатків на соціальну допомогу, утримання соціальної 

інфраструктури, соціальне забезпечення пільгових категорій громадян. 

Соціальна складова розширення впливу міста на прилеглі території є 

вразливою – зважаючи на гірше соціально-економічне становище населення 

в сільській місцевості, видатки на соціальні потреби зростатимуть (табл. 11).  
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Таблиця 11 

Загальна характеристика соціально-економічного становища 

сільського та міського населення Львівської області, 2017 р. 

Показники 2017 р. 

Частка міського населення, % 61,0 

Частка сільського населення, % 39,0 

Середній вік міського населення, років 40,0 

Середній вік сільського населення, років 39,7 

Площа житла на 1 особу, м: міські поселення 21,0 

                                                 сільські поселення 27,0 

Охоплення дітей дошкільними закладами, %:  

міські поселення 

71,0 

сільські поселення 28 

Кількість учнів на 1 школу, осіб: міські поселення 503 

                                                         сільські поселення 100 

Кількість учнів на 1 вчителя, осіб: міські поселення 10 

                                                          сільські поселення 5 

 

Але з точки зору оцінки життєвого рівня населення ситуація 

покращиться за рахунок вирівнювання соціального забезпечення сільського 

та міського населення. Уся соціальна політика буде розроблятися з єдиного 

центру, а це означає, що питання пасажирських перевезень пільгових 

категорій громадян, соціального обслуговування вразливих верств населення 

через територіальні центри, надання соціальної допомоги, оздоровлення 

дітей тощо будуть вирішуватися за єдиним принципом. У той же час 

підвищення доходів населення позитивно впливає на зменшення числа 

громадян, які потребують соціальної допомоги або потрапляють до категорії 

пільговиків, тому співвідношення обсягу соціальної допомоги і обсягу витрат 

на розвиток соціальної інфраструктури може змінитися на користь останньої.   

 Рівень безробіття і зайнятості. Питома вага міського населення 

Львівської області складає 61,0% від його загальної чисельності. При 

замиканні міста в існуючих межах, з падінням промислового виробництва, 

загострюється проблема безробіття, у той час як поширення впливу міста-

центру на всю агломерацію знімає напруження з використанням незайнятого 

економічно активного населення за рахунок використання рекреаційного, 

туристичного, переробного потенціалу, зосередженого за межами міста. 

Сільські ОТГ зараз зацікавлені у висококваліфікованих спеціалістах, 

залучення яких спроститься у межах єдиної адміністративно-територіальної 
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цілісності. Умови праці і проживання, які сьогодні пропонуються окремими 

ОТГ можуть бути привабливими для молодих спеціалістів та інших фахівців, 

які можуть бути вивільнені в результаті проведення медичної, освітньої та 

адміністративної реформ. 

 Гомогенізація кадрового забезпечення населених пунктів агломерації 

сприятиме підвищенню якості людського капіталу. 

Громадська безпека. Злочинність у місті є традиційно вищою, ніж у 

сільській місцевості, до того ж останнім часом спостерігається зростання її 

рівня. У Львівській області з усіх західних областей країни злочинність 

зросла найбільше: за окремими видами злочинів до 200%.  Причини 

зростання злочинності в основному мають соціальний характер, тому 

зменшення соціальної напруги, конфліктності в суспільстві, підвищення 

зайнятості та заробітної плати, а також скоординована робота 

правоохоронців, що може бути досягнуто в тому числі і за рахунок ефекту 

агломерації, є найголовнішими чинниками підвищення рівня громадської 

безпеки. 

Адміністративний вплив. 

Планування, організація і контроль виконання соціально-економічних 

заходів в межах агломераційного утворення має регламентуватися 

спеціальним законодавством, щодо створення якого уже розпочалася 

відповідна робота. Розробленим законопроектом «Про міські агломерації» 

передбачено, що управління здійснюватиметься Радою агломерації, яка  

видаватиме розпорядження, обов’язкові для виконання на всій території 

громади; видаватиме заборони на проведення небажаних, з точки зору 

інтересів громади, дій та дозволи на діяльність; виконувати 

адміністративні функції, делеговані державою. Партнерська, а не правова 

основа формування агломерації вимагатиме створення відповідної 

документації (статутів, договорів, порядків, регламентів тощо) для 

забезпечення розподілу адміністративних функцій і відповідальності між 

суб’єктами агломерації.  

Просторовий розвиток міста не матиме перешкод. Житлове 

будівництво, транспортна інфраструктура, інфраструктура торгівлі та послуг, 

рекреації, комунального господарства, готельного бізнесу тощо отримають 

більше можливостей для просторового розвитку.  Простіше буде 

вирішуватися така складна для  Львова проблема як розміщення та 

захоронення побутових і промислових відходів. Існуюче звалище побутових 

відходів майже заповнено, достатня кількість спеціально відведених місць 

для складування відходів виробництва обмежена. Альтернативи для 

розміщення нового полігону твердих побутових відходів у місті немає. Тому 

можливими шляхами вирішення питання поводження з відходами є 

реконструкція міського звалища ТПВ з розробкою інженерного захисту його 

території або створення за межами міста сучасного сміттєпереробного 

заводу. 
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Спрощується створення інноваційних зон у межах приміських 

територій Львова вздовж трас, що пов’язують Львів із транспортним 

коридором міжнародного значення: швидкісною платною автострадою 

"Лісабон– Київ" з визначенням їхнього урбаністичного потенціалу. Розвиток 

інноваційних зон буде орієнтовано на промисловість, зовнішній транспорт, 

будівництво, заготовельно-складське господарство і туристично-рекреаційну 

діяльність. За таким принципом можна відтворити промислові об'єкти, 

активізувати іноземні та вітчизняні інвестиції, які надають перевагу 

будівництву підприємств на нових територіях за сучасними технологіями. 

Сьогодні важливо відновити статус м. Львова як промислового центру 

високих технологій в Західному регіоні України, для чого існують відповідні 

передумови – геополітичне положення, розвинута транспортна 

інфраструктура, високий науково-інтелектуальний і кваліфікаційний 

потенціал трудових ресурсів.  

Екологічні проблеми, які є актуальними для Львова як туристичного та 

рекреаційного центру, важко вирішуватимуться в існуючих межах міста. У 

межах міста ускладнюється проблема поховань померлих, оскільки планування 

кладовищ та їх утримання  регламентоване нормами ДБН Б 2.2-1.2008 

«Кладовища, крематорії, колумбарії», вимагає відповідного простору. Ця 

проблема простіше вирішується за рахунок приміської зони. 

 

РЕАЛІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ. Оскільки важко очікувати від уже 

створених ОТГ, які успішно розвиваються, ініціатив щодо створення міської 

ОТГ з центром у Львові або навіть у місті обласного значення і швидкого 

напрацювання правових основ щодо формалізації створюваної агломерації, 

найбільш реалістичним може стати варіант налагодження партнерських 

стосунків з ОТГ і створення міської  Львівської ОТГ з включенням 

Брюховичської, Руднівської селищних рад та Винниківської міської ради. За 

такого розвитку подій місто отримає певний простір для розвитку, але не зможе 

повністю використати економічний потенціал передмістя.  

Економічні можливості реалістичного сценарію полягатимуть у 

ймовірності зменшення реверсної дотації, консолідації бюджетів, вирівнюванні 

рівнів доходу міських і сільських жителів за рахунок організації єдиного 

економічного простору та активізації торгівлі, а також отримання в 

розпорядження міської влади додаткових ресурсів для виробництва товарів і 

послуг. У той же час значні можливості використання агломераційного ефекту 

(обслуговування промислових об’єктів за межами міста, використання 

рекреаційних зон тощо) будуть втрачені. 

Соціальні можливості.  За межами впливу міста залишиться досить 

якісний  соціальний потенціал ОТГ, який уже почав формуватися. Проте 

продовжуватиметься міграційний притік сільського населення до міста, який 

навряд чи перекриє міграційний відтік, оскільки на даний час міжкраїнна 

міграція лише посилюється. За будь-якого сценарію розвитку соціальне 
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навантаження на місцевий бюджет зростатиме, а можливості його наповнення 

покращуватимуться лише в разі економічного зростання. 

Адміністративні можливості. Адміністративні можливості 

обмежуватимуться визначеними повноваженнями адміністративно-

територіального управління. Адміністрування може викликати опір сільського 

або міського населення у залежності від того, на чию користь буде 

вирішуватися питання. Це вимагатиме прикладання додаткових зусиль на 

погашення конфліктів, що супроводжуватиметься втратами часу та навіть 

відмовою від реалізації певних рішень. Прийняття рішень стає більш 

компромісним, а в окремих випадках – більш конфліктним, особливо в разі 

прийняття рішень щодо використання спільних ресурсів, які окрема громада 

вважала «своїми».  

Просторовий розвиток отримає більше можливостей у порівнянні з 

песимістичним сценарієм, але використання приміської зони, яка уже увійшла 

до складу ОТГ, можливе лише на договірних умовах. На даному етапі 

можливості просторового розвитку, що втрачаються, є важливими для Львова, 

який, не зважаючи на зменшення чисельності населення, відчуває нестачу у 

вільних земельних ділянках. З точки зору розвитку (переходу від простого до 

складного, від нижчого до вищого) призупинення руху у напрямі формування 

управління агломерацією є явним регресом і руйнацією уже створеного 

промислово-економічного комплексу. Абсолютизація будь-якої ідеї, у тому 

числі і ідеї децентралізації управління, є шкідливою, оскільки при цьому не 

враховується багатогранність форм економічного життя.  
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ДОДАТОК 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЙ СПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 

№ 

п/п 
 

Назва об’єкту спільного використання 
Одиниці 

виміру 
Значення 

1  Сороко-Львівська ОТГ га 236,57 

  - Промислово-комунально-складські зони га 85,02 

  - Вулиці та проїзди га 21,58 

  - Зелені насадження та зелені зони га 129,97 

2 Підберізцівська ОТГ га 276,32 

  - Зелені насадження та зелені зони  га 276,32 

3 Давидівська ОТГ га 1012,08 

  - Зелені насадження та зелені зони  га 1012,08 

4 Солонківська ОТГ га 237,82 

  - Житлова забудова (існуюча) га 74,13 

  - Житлова забудова (нова) га 17,35 

  - Громадська забудова га 57,4 

  - Вулиці та проїзди га 37,1 

  - Зелені насадження та зелені зони га 51,72 

5 Сокільницька сільська рада га 80,47 

  - Аеропорт га 26,29 

  - Трамвайне депо га 6,0 

  - Вулиці та проїзди га 18,25 

  - Зелені насадження та зелені зони га 29,93 

6 Зимноводівська сільська рада га 264,86 

  - Житлова забудова (існуюча) га 35,44 

  - Житлова забудова (нова) га 73,2 

  - Громадська забудова га 8,0 

  - Вулиці та проїзди га 22,77 

  - Зелені насадження та зелені зони га 125,45 

7 Грядівська сільська рада га 1537,65 

  - Зелені насадження та зелені зони (лісопарк) га 1537,65 

8 Лисиничівська сільська рада га 14,44 

  - Житлова забудова (нова) га 14,44 

 УСЬОГО га 3658,83 

 



ПОЛТАВА

ПРОСТОРОВО-ПЛАНУВАЛЬНИЙ та економічний АСПЕКТи
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Полтава — місто обласного значення в Україні, адміністративний 

центр Полтавської області. Історичне населене місце. За останні десятиліття 

розвиток міста викликав формування навколо нього урбанізованої зони, яка 

охопила велику кількість довколишніх сіл Полтави.  

На сьогоднішній день місто Полтава та навколишні території мають 

цілий ряд спільних викликів та можливостей, які доцільно вирішувати за 

допомогою міжмуніципального співробітництва. Особливо гостро питання 

співробітництва постало зараз, коли в процесі формування об‘єднаних 

територіальних громад, органи місцевого самоврядування отримують значно 

ширші повноваження та значно більші ресурси для їх реалізації.  

Дослідження присвячене визначенню можливостей та потреб 

співробітництва територіальних громад в межах зони приміського впливу 

Полтави (далі – Зона впливу) на основі аналізу поточного стану 

містобудівного та соціально-економічного розвитку Полтави та близьких до 

міста територій Полтавського, Решетилівського, Машівського та 

Новосанжарського районів. 

http://www.rada-poltava.gov.ua/db/maps/zmina_mezh_polozhennya2.doc 

 

СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ 

Згідно з Генеральною схемою планування території України, Полтава 

розглядається, як центр Полтавської обласної і Полтавської надрайонної 

систем розселення. Місто розташоване на перетині основних осей (осей 

першого рангу) планувального каркасу області – Північ – Південь та 

Південний захід – Схід. На головних планувальних осях розташовані міста 

Полтава, Миргород, Хорол, Лубни, Пирятин, Козельщина, Горішні Плавні, 

Кременчук. 

До осей другого рангу можна віднести державні національні та 

регіональні дороги і територіальні дороги місцевого значення, які 

забезпечують зв‘язки міста з головними промисловими центрами 

центральної, східної та західної України.  

На перетині цих осей першого рангу формується урбанізоване ядро, яка 

займає лідируюче положення в структурі планувального каркасу області. Це 

т. зв. зона приміського впливу Полтава (далі – Зона впливу). 
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ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА І ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ 

Місто Полтава є значним транспортним вузлом, у якому поєднані всі 

види транспорту, крім водного. Через Полтаву, проходить кілька 

автомобільних шляхів, які поєднують місто і область з іншими 

адміністративними одиницями України. У той же час наявний їх дисбаланс 

— так наприклад залізничним транспортом до Львова чи Луцька простіше 

доїхати аніж до сусіднього Чернігова. 

Місто Полтава знаходиться на перетині важливих залізничних шляхів 

та автомагістралей України. Через місто проходять магістральна залізниця 

Київ - Харків, міжнародні автомагістралі Е40 (Шегені – Львів – Київ – 

Полтава – Харків – Довжанський) та Е577 (Полтава – Кіровоград – Кишинів), 

регіональні автодороги Р17 (Полтава – Суми) та Р18 (Полтава – Красноград). 

Через місто протікає річка Ворскла з притокою річкою Коломак. 

Мережа доріг державного і місцевого значення, яка склалася в межах 

території передмістя м. Полтави, не розрахована на пропуск перспективних 

інтенсивних транзитних транспортних потоків у зв‘язку з невідповідністю 

технічних параметрів цих доріг. 

У Полтаві діють два залізничні вокзали, які приймають курсуючі 

потяги далекого прямування, а також приміські електропоїзди. 

Пасажирський вокзал «Полтава-Південна» — вузлова залізнична 

станція Південної залізниці, зв'язковий вузол чотирьох напрямків (Люботин, 

Ромодан, Кременчук, Красноград). Загальна площа приміщень вокзалу — 

3817 кв. м., він розрахований на 200—250 пасажирів. У 1937 році будівлю 

пасажирського вокзалу «Полтава-Південна» було відкрито після 

реконструкції. На станції Полтава-Південна знаходиться управління 

Полтавської дирекції залізничних перевезень (ДН-4), пасажирський вокзал 1-

го класу, локомотивне депо (ТЧ-5), моторвагонне депо (РПЧ-2), вантажне 

вагонне депо (ВЧД-9), дистанція шляху (ПЧ-11), дистанція сигналізації та 

зв'язку (ШЧ-6), Полтавське (БМЕУ-6) і Південне (БМЕУ-685) будівельно-

монтажні експлуатаційні управління, дистанція електропостачання (ЕЧ-4), 

пасажирська вагонна дільниця (ВЧ 4). 

Залізничний вокзал «Полтава-Київська» — залізнична станція, яка 

приймає електропоїзди приміських напрямків, а також поїзди з міжміським 

повідомленням і рейси з інших країн. 

У зв‘язку із змінами межі м. Полтава територіально територія станції 

Вакуленці та її споруди зараз знаходяться однією частиною в межах міста, а 
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другою – на території Полтавського району, це проблематичне питання, на 

наш погляд, потребує термінового вирішення. 

**На сьогодні Полтава займає площу 113,53 км2 з населенням 289,9 

тис. мешканців, приїжджих та гостей міста в деякі періоди року становить до 

15-20 тисяч чоловік, довжина автомобільних доріг становить 496 км., а 

щільність транспортної мережі становить 4,36 км/ км2. 

Кількість поїздок на одного мешканця за рік становить 270. Це 

відповідає середньому показнику 544 поїздок в день на одиницю транспорту,  

по Україні 500-600 чоловік в день на одиницю транспортного засобу. 

Щодобові перевезення в Полтаві складають біля 328 000 поїздок. 

Основними видами пасажирського транспорту міста є автобусний, 

тролейбусний та таксомоторний. 

**Автомобільний транспорт 

Обслуговування пасажирів на маршрутах здійснюють перевізники 

різних форм власності. 

Маршрутна мережа складається з 66 автобусних маршрутів. Щодня на 

маршрути виїжджають до 375 автобусів різного класу. Інтервал руху складає 

від 55 сек. до 20 хвилин.  

Проблемою для пасажирських перевезень є перевезення пільгових 

категорій пасажирів. Системи обліку пільгових пасажирів не існує.   

Зміна структури рухомого складу на користь автобусів малого та 

особливо малого класу позначилася на ефективності пасажирського 

сполучення, пропускної здатності проїжджої частини вулиць.  

**Електротранспорт 

Електротранспорт представлений тролейбусами, які перевозять значну 

частину пасажирів. Комунальне підприємство КП 

«Полтаваелектроавтотранс» належить до комунальної власності міста, 

перевозить усі пільгові категорії пасажирів, отримуючи компенсацію за такі 

перевезення з Державного бюджету України, місцевого бюджету та за 

програмою «Полтавська родина». В місті існує 12 тролейбусних маршрутів, 

які охоплюють практично всі мікрорайони міста (крім мікрорайонів Сади-2 

та Огнівка). Контактна мережа складає 74,4 км у два дроти, потребує заміни 

70% із них. Кабельна мережа складає 86 км потребує заміни 60% . 

**(за даними дослідження Кулая П.Л.) 
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Повітряний транспорт 

Реалізація «Програми розвитку обласного комунального підприємства 

«Аеропорт-Полтава» на 2018 рік, що поєднує заходи спільних дій ПОКП 

«Аеропорт-Полтава» та органів місцевої виконавчої влади, дозволяє 

забезпечити сертифікаційну спроможність головного аеропорту області та 

його подальший розвиток як резервного для міста Харкова. 

 

НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ МІСТА 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0 

Структура трудових ресурсів 

ПОКАЗНИКИ 
1.01.1991 1.01.2009 1.01.2031 

тис. осіб % тис. осіб % тис. осіб % 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 320,1 100 301,6 100 350 100 

ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ       

1. Чисельність населення у 

працездатному віці 

197,5 61,7 201,6 66,8 217,0 62,0 

2. Чисельність непрацюючих інвалідів та 

пенсіонерів у працездатному віці 

3,5 1,1 3,0 1,0 5,0 1,4 

3. Особи непрацездатного віку та 

підлітки, зайняті у господарчій діяльності 

10,2 3,2 5,0 1,7 5,0 1,4 

4. Трудові ресурси 204,5 63,8 203,6 67,5 217,0 62,0 

ЗАЙНЯТІСТЬ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ       

1. Зайняті в усіх сферах економічної 

діяльності, в т.ч. 

166,1 51,8 128,4 42,6 189,8 54,2 

2. Працездатні учні (студенти) з відривом 

від виробництва 

28,2 8,8 7,5 2,5 15,0 4,3 

3. Незайняті в усіх сферах економічної 

діяльності (згідно офіційної статистики) 

10,2 3,2 4,1 1,4 12,2 3,5 

4. Трудові ресурси, діяльність яких не 

зафіксована офіційною статистикою 

- - 63,6 21,0 - - 

http://www.rada-poltava.gov.ua/db/maps/zmina_mezh_polozhennya2.doc 
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(за матеріалами дисертаційного дослідження Кузьменко Т.Ю.  

«Принципи функціонально-планувальної організації приміських  

сільських поселень (на прикладі північно-східного регіону України)» (2018р.)) 

 

ЖИТЛОВИЙ ФОНД 

Місто Полтава має у центральній частині планувальну структуру, яка 

складалась починаючи з реалізації генерального плану 1803 року на основі 

квартального типу забудови з організацією центру міста – ансамблю Круглої 

площі та радіальних планувальних висей, головних вулиць. Місто Полтава 

має статус історичного міста згідно чинного законодавства України. 
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Сельбищна зона розташована на землях площею – 4972,76 га, при 

цьому слід зазначити, що виробнича зона міста складає – 1920,73 га,  

зовнішнього транспорту – 1154,72 га і ландшафтно-рекреаційна – 1515,15 га. 

Території під житловою багатоквартирною забудовою складає  – 700,3 га, 

територія під садибною забудовою складає – 2376,16 га. 

Важливим чинником для сфери розвитку житлового фонду слід 

вважати показник середньої житлової забезпеченості. Якщо розглянути цей 

показник по Україні, то на одного українця припадав в середньому 21,6 кв. м 

житла (станом на 2016 рік). У Полтаві цей показник у середньому становить 

20,9 кв. м. (багатоповерхове житло – 19,5 кв. м., садибне житло – 27,9 кв. м.), 

тобто менше загальноукраїнського і його не можна назвати комфортним. 

Згідно рекомендацій такий норматив повинен складати на рівні 25 кв. м. на 

одного мешканця. Із загальної чисельності населення м. Полтава 287,1 тис. 

чол. (2017 р.) у багатоповерховому житловому фонді проживає – 238,1 тис. 

чол.., а у садибному житловому фонді проживає – 49,0 тис. чол.. Кількість 

квартир становить – 139841, при загальній кількості багатоповерхового 

житлового фонду – 5178,5 тис. кв. м.. При цьому слід зазначити що кількість 

квартир у амортизованому жилому фонді складає – 42327. Кількість 

садибних будинків – 15905, при загальній кількості житлового фонду 1511,0 

тис. кв. м.  

Місто Полтава має екстенсивний характер забудови, про що свідчить 

щільність населення, яка становить у межах міста 2832,3 чол. на кв. км.. Цей 

показник є нижче середньостатистичного для аналогічних по чисельності 

міст України. (для порівняння місто Житомир має щільність 4454,9 чол. на 

кв. км, а місто Вінниця 5277,4 чол. на кв. км). Перспективна чисельність 

населення на 2030 рік прогнозується у кількості приблизно 280 тис. чол.. 

Такі дані про місто Полтава надають можливість висунути 

припущення, що напрямками розвитку житлового фонду будуть 

використання суміжних з містом територій (за умови позитивних відносин з 

суміжними ОТГ) та ущільнення в межах існуючих територіальних ресурсів, 

що підвищить ефективність використання міських земель. 

http://www.rada-poltava.gov.ua/db/maps/zmina_mezh_polozhennya2.doc 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

Джерелами водопостачання м. Полтава прийнято: підземний 

водоносний горизонт, що приурочений до сеноман-нижньокрейдяного 

водоносного горизонту (господарсько-питний водопровід); р. Ворскла та 

підземні води (технічні водопроводи). 
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Існуючі запаси підземних вод покривають потребу в питній воді. 

Міський водопровід – система першої категорії надійності подачі води, 

мережа – кільцева, протипожежна низького тиску. 

Господарсько-питне водопостачання здійснюється централізованим 

комунальним водопроводом. Існуюча продуктивність централізованої 

системи водопостачання не забезпечує розрахункову потребу у воді питної 

якості, генеральним планом передбачається її реконструкція зі збільшенням 

продуктивності (з урахуванням уніфікації споруд) до 185,00 тис. м3/добу. 

Для збільшення пропускної потужності водопроводу необхідно здійснити 

реконструкцію старих мереж, кільцювання існуючих тупикових мереж міста, 

будівництво нових магістральних мереж у районах перспективної забудови. 

Для покращення водопостачання необхідно провести реконструкцію 

водоочисних та підвищувальних станцій. 

Технічне водопостачання передбачається із існуючої схемі з 

урахуванням необхідної реконструкції та модернізації, а також нових систем 

підприємств, технологічні процеси яких дозволяють використання води не 

питної якості. Для зменшення витрат свіжої води з природних джерел, 

необхідно збільшити використання води у системах оборотного та 

повторного водопостачання в цілому по місту, орієнтовно на 20%. 

Для зрошення садиб, поливання та миття територій передбачається 

використання переважно місцевих поверхневих джерел та ґрунтових вод, 

використання води міського водопроводу – тільки для територій, до 

санітарного стану яких ставляться підвищені вимоги (дитячі установи, 

лікарні тощо). Дане питання вирішується на наступних стадіях проектування 

з залученням галузевих організацій, через техніко-економічні розрахунки і 

обґрунтування, визначення джерел, на підставі сучасних технічних умов та 

інвестиційних пропозицій. 

Відповідно до розрахункового водоспоживання (табл. ВК-1) об‘єм 

промпобутових стічних вод складе 179,9 тис.м3/добу. Відведення і очищення 

їх передбачається централізованою комунальною каналізацією за існуючої 

схемою. 

Очищення стічних вод передбачається на існуючих очисних спорудах, 

збільшення потужності яких передбачається за рахунок реконструкції та 

удосконалення технології очищення та розширення. Збільшення пропускної 

спроможності міської каналізації до 180,00 тис. м3/добу передбачається за 

рахунок реконструкції існуючих споруд і мереж (насосні станції, самопливні 
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колектори, напірні трубопроводи) та будівництва нових в районах 

перспективної та не каналізованої забудови. 

Для покращення екологічного стану міста та басейнів річок Коломак та 

Ворскла пропонується розглянути на кінець розрахункового строку 

можливість перекиду об‘єму стічних вод Затуринського каналізаційного 

басейну на Супрунівські очисні споруди з доведенням їх до необхідної 

потужності. 

http://www.rada-poltava.gov.ua/db/maps/zmina_mezh_polozhennya2.doc 

 

ОБ’ЄКТИ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

Житло. Генеральним планом на землях суміжних сільських рад та ОТГ 

намічено 3 основних райони садибної забудови: 

- Тахтаулівський масив – 167,82 га; 

- Івонченський масив – 278,28 га; 

- Харківське шосе – 45,0 га,  

- та окремі ділянки по периметру міста, загальною площею 34 га. 

Ці райони мають зручний транспортний зв‗язок з центральною 

частиною міста, забезпеченні первинним обслуговуванням та повним 

інженерним обладнанням. Всього, за рішенням генерального плану, в 

садибному секторі намічено розмістити 5759 садиб. 

Зона громадських об’єктів. В існуючих межах міста вільні землі для 

розміщення об‘єктів громадського обслуговування відсутні. Тим не менш 

місто Полтава, як обласний центр, потребує розміщення крупних 

торговельних центрів (супермаркетів будівельних матеріалів, побутової 

техніки, з продажу автомобілів, човнів, яхт, промислових та продовольчих 

товарів). Крім того місту необхідні території для розміщення закладів для 

обслуговування туристично-рекреаційної галузі. 

Так, на території Тахтаулівської сільської ради, передбачено 29,6 га 

земель для розміщення об‘єктів обслуговування як обласного, так і 

загальноміського значення.  

На території Ковалівської та Терешківської сільських рад передбачено 

21,88 га земель для обслуговування рекреаційних зон (кемпінги, мотелі, 

спортивні споруди та інше). 

Вздовж нового транспортного коридору, та загальноміської 

транспортної магістралі Київське та Харківське шосе, передбачено 38,37 га 
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територій для розміщення крупних торговельних об‘єктів загальноміського 

та обласного значення. 

Всього під громадське обслуговування в генеральному плані намічено 

107,64 га територій. Всі намічені об‘єкти мають зручне транспортне 

сполучення по мережі проектних вулиць з центральною частиною міста та 

основними районами багатоквартирної забудови, та вихід на зовнішню 

мережу автомобільних доріг, що пов‘язують м. Полтаву з районами області 

та іншими обласними центрами України. 

Рекреаційна зона (з водно-спортивними, молодіжно-фестивальними та 

дитячими водно-розважальними центрами). 

Враховуючи значний рекреаційний ресурс р. Ворскли та її притоки р. 

Коломак, а також наявність лісів в заплавах цих річок та того факту, що у 

сільських рад та ОТГ відсутні фінансові можливості для організації 

рекреаційних зон, що б відповідали сучасним вимогам, Генеральним планом 

пропонується включити в межі Полтави частину земель Ковалівської 

сільської ради, Терешківської та Щербанівської ОТГ для організації 

рекреаційних зон на території 348,85 га.  

Нижче в таблиці наводяться території та ємність рекреаційних установ. 

Міські рекреаційні зони 

Рекреаційні зони Територія, га Ємність, місць 

I Бачанівська 20,4 1360 

II Ковалівська 15,0 1000 

III Соснівська 31,9 2130 

IV Затуринська 6,7 446 

V Андрушківська 7,0 466 

VI Макухівська 8,7 580 

VII Надворсклянська (в 

існ межах міста) 
37,8 2520 

VIII Копилянська 21,3 1420 

IX Нижньомлинська 28,2 1880 

ВСЬОГО 177,0 11820 

 

Генеральним планом пропонується біля 2 000 місць в рекреаційних 

зонах передбачити цілорічного функціонування. Орієнтовна чисельність 

зайнятих в обслуговуванні рекреаційної діяльності складе 3,5 тис. місць. 
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Транспортно-комунікаційна зона, в даному генеральному плані, 

отримає значний розвиток в південному напрямку на землях Щербанівської 

ОТГ. 

Крім організації на даних територіях сельбищних та рекреаційних зон, 

генеральним планом будується траса південного автомобільного обходу м. 

Полтави. 

На існуючій трасі Київ - Харків намічено розміщення транспортно-

складського вузла (логістичного центру) площею 70,14 га. 

http://www.rada-poltava.gov.ua/db/maps/zmina_mezh_polozhennya2.doc 

Міжнародний аеропорт «Полтава» — аеропорт, що розташований за 

7 км на захід від міста Полтава і за 1 км на південь від населеного пункту 

Івашки. Розташований поруч з автошляхом М03 Київ — Харків — 

Довжанський, що полегшує перевезення пасажирів як по Україні, так і за її 

межами. Аеропорт має на балансі пасажирський термінал загальною площею 

близько 5 тис. м² і проектну пропускну потужність 400 пасажирів на годину. 

Довжина злітної смуги 2,55 км. Аеродром придатний для експлуатації 

літаків цілий рік без обмежень, у світлий час доби. Забеспечує злiт, 

приземлення та управлiння повiтряних суден iндексу 5 (п'ять) i ниже (Ан-2, 

Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-30, Ан-32, Ан-74, Л-410, Мі-2, Мі-6, Мі-8, Мі-26, 

Ка-26 Як-40, Як-42, Ту-134, Ту-154, Іл-76, Іл-18, Боїнг-737, А-320 до 125 т.). 

Абазівське газоконденсатне родовище — належить до Глинсько-

Солохівського газонафтоносного району Східного нафтогазоносного регіону 

України. Розташоване в Полтавській області на відстані 20 км від м. Полтава. 

Знаходиться в приосьовій зоні Дніпровсько-Донецької западини в межах 

Семенцівсько-Мачуської групи піднять. 

Структура виявлена в 1959 р. Продуктивними є горизонти 

верхньосерпуховського під'ярусу, що залягають у вигляді структурного носа 

(20% продукт. площі). Решта цієї площі — монокліналь, обмежена з усіх 

боків тектонічними порушеннями амплітудою 70-200 м. Розміри блоку 

5,3х2,8 м. Перший промисл. приплив газу отримано з серпуховських 

утворень з інт. 4370-4390 м у 1977 р. 

Поклади пластові, тектонічно екрановані та літологічно обмежені. 

Експлуатується з 1979 р. Режим покладів газовий. Запаси початкові 

видобувні категорій А+В+С1: газу — 32985 млн. м³; конденсату — 2250 тис. 

т. 
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Мачухівське газове родовище — належить до Руденківсько-

Пролетарського нафтогазоносного району Східного нафтогазоносного 

регіону України. Спеціальний дозвіл на експлуатацію родовища належить 

ПрАТ «Нафтогазвидобування». Розташоване в Полтавській області на 

відстані 8 км від міста Полтава. Знаходиться в південній приосьовій зоні 

Дніпровсько-Донецької западини у межах східної частини Гоголівсько-

Абазівської групи піднять. 

Структура виявлена в 1978 році. Підняття являє собою симетричну 

куполоподібну брахіантикліналь, поховану під відкладами верхнього візе; її 

розміри по ізогіпсі — 5300 м 4,7х3,8 м, амплітуда 310 м. Перший промисл. 

приплив газу отримано з турнейської карбонатної товщі з інт. 5190-5247 м у 

1983 році. 

Незважаючі на те, що відкрили це родовище близько чверті століття 

тому, але перший газ звідси пішов лише у 2008 році. Коли технології 

дозволили бурити на глибину понад 5 кілометрів. Тепер мачухські 

свердловини — серед найглибших в Європі. З 2015 року, коли Україна 

відмовилася від російського газу, це родовище стало стратегічним об'єктом із 

забезпечення країни власним паливом. На теперешній час збільшена 

пропускна здатність установки з 1,2 млн. м³ газу на добу до 2 м³. Це надає 

можливість приймати до підготовки додаткові обсяги газу, які будуть 

отримані після буріння і введення в експлуатацію свердловин 

перспективного буріння на даному родовищі. Найближча перспектива — це 

буріння у 2018 році нової свердловини. Під неї вже розчистили майданчик і 

привезли десятки бетонних панелей, які стануть основою для бурильної 

установки. Використовуючи передові технології, почати буріння 

свердловини можна буде у 2018 році, а вже у 2019 році в півтора рази 

збільшити видобуток газу на Мачухівському газовому родовищі. 

Поклади масивно-пластові, склепінчасті, літологічно обмежені. Режим 

покладів газовий. Запаси початкові видобувні категорій А+В+С1: газу — 

10260 млн. м³. 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ТА 

ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ 

Реформа децентралізації влади в Україні на сьогодні фактично є 

реформою сільських, селищних та міських громад (міст районного значення), 

в той час як міста обласного значення (МОЗ) залишилися невключеними в 

цей процес. У представників влади МОЗ часто складається враження, що ця 

реформа стосується лише села, а містам таке об‘єднання не вигідне, оскільки 
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при об‘єднання міст з навколишніми селами значно зростуть витрати на 

утримання соціальної інфраструктури, у той час як бюджетні надходження 

зростуть порівняно не на багато. В той же час досвід роботи з сільським 

радами свідчить, що представники навколишніх сіл не бажають 

об‘єднуватися з містами, боячись втратити владу та вплив. 

Відповідно до Перспективного плану формування спроможних громад 

Полтавської області прилеглі території міста Полтава плануються у складі:  

- Щербанівська ОТГ (існуюча) – в складі Щербанівської та Тростянеціької 

сільських рад Полтавського району; 

- Терешківська ОТГ (існуюча) – в складі Терешківської та Микільської 

сільських рад Полтавського району; 

- Мачухівська ОТГ (існуюча) – в складі Мачухівської, Судіївської, 

Калашниківської сільських рад Полтавського району, Плоськівської 

сільради Решетилівського району, Полузірської сільради 

Новосанжарського району; 

- Заворсклянська ОТГ (існуюча) – в складі Заворсклянської сільради 

Полтавського району та Писарівської сільради Новосанжарського району; 

- Новоселіська ОТГ (проектна) – в складі Новоселівської, 

Надержинщинської, Рунівщинської, Черкасівської, Нестеренківської 

сільських рад Полтавського району; 

- Сем‘янівська ОТГ (проектна) – в складі Тахтаулівської, Сем‘янівської, 

Бричківської сільських рад Полтавського району; 

- Абазівська ОТГ (проектна) – в складі Абазівської, Валківської, 

Пальчиківської, Чорноглазівської сільських рад Полтавського району; 

- Коломаціька ОТГ (проектна) – в складі Коломацької, Степненської 

сільських рад Полтавського району, Войнівської, Зеленівської сільських 

рад Чутівського району та Старицьківської сільської ради Машівського 

району 

- Полтавська ОТГ (проектна) – в складі Полтавської міської ради, 

Супрунівської, Гожулівської, Ковалівської сільських рад Полтавського 

району 

Потрібно зазначити, що Полтавська міська рада в цих процесах займає 

пасивну позицію. В той же час, при активній позиції органів місцевого 

самоврядування Полтави як МОЗ щодо включення до процесів реформи 

адмінтерустрою Україні можуть виникнути можливості та в подальшому 

покращується просторовий та економічний розвиток Полтави як міської 

громади. 
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При існуючій (пасивній) позиції органів місцевого самоврядування 

МОЗ Полтави щодо включення до процесів реформи адмінтерустрою Україні 

втрачаються можливості та в подальшому ускладнюється просторовий та 

економічний розвиток Полтави як міської громади. 

Отже, розвиток МОЗ Полтави та прилеглих територій може бути в 

трьох сценаріях: оптимістичний прогноз, реалістичний та песимістичний. 

Нижче буде описаний оптимістичний прогноз розвитку Полтави та 

прилеглих територій, тобто все те, що необхідне місту в територіально-

економічному сенсі буде забезпечене завдяки створення Полтавської ОТГ в 

межах приміської зони.  

Відповідно реалістичний прогноз – це неповна забезпеченість 

територіально-економічними ресурсами для розвитку міста завдяки 

створення Полтавської ОТГ відповідно із перспективним планом із 

коригуванням на наявну суспільно-політичну ситуацію в прилеглих 

громадах. А песимістичний – це повна їх відсутність в рази «замикання» 

території міста об‘єднаними територіальними громадами. 
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Оптимістичний сценарій 
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Цілі і задачі оптимістичного прогнозу територіального планування 

міста Полтави та прилеглих територій 

В якості оптимістичного сценарію розглядається утворення 

Полтавської ОТГ в складі Полтавської міської ради, Супрунівської, 

Гожулівської, Тахтаулівської, Сем‘янівської, Новоселівської, Ковалівської 

сільських рад, Щербанівської ОТГ та частини Терешківської ОТГ. 

Основними цілями територіального планування є створення 

сприятливого середовища життєдіяльності і сталого розвитку міста та 

прилеглих територій, забезпечення екологічної і техногенної безпеки, 

збереження природної і культурної спадщини. 

Виходячи з аналізу сучасного планування і забудови по окремим 

планувальним угрупуванням, можливо зробити наступні висновки: 

- транспортним і комунікаційним зв´язкам між житловими і промисловими 

угрупуваннями перешкоджає залізниця, яка перетинає місто з заходу на 

схід. 

- сформована планувальна структура міста не відповідає ні сучасним, ні 

перспективним потребам з організації міського середовища щодо 

функціонального зонування і транспортного обслуговування. 

У характеристиці існуючого планування і забудови міста, у висновках, 

позначені чотири блоки основних проблем, які необхідно вирішити в 

генеральному плані на 2031 рік. 

Для цього у генеральному плані передбачається: 

- функціональне зонування як основа удосконалення та розвитку 

планувальної структури міста; 

- реорганізація існуючої системи магістральних вулиць і об´їзних доріг з 

метою забезпечення збільшення їхньої пропускної здатності і безпеки 

руху; 

- удосконалення системи обслуговування всіх рівнів; 

- інженерна підготовка і благоустрій території; 

- заходи щодо охорони й оздоровлення навколишнього середовища. 

З метою забезпечення більш ефективного використання міських земель 

і створення сприятливих умов для проживання генеральним планом 

передбачається організація наступних функціональних зон: загальноміського 

центру; сельбищної; промислово-складської; ландшафтно-рекреаційної; 

транспортно-комунікаційної. 
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Основною відмінністю дійсного генерального плану від попереднього є 

те, що усі вищевказані заходи щодо удосконалення планувальної структури і 

міського середовища пропонується проводити з урахуванням транспортно-

комунікаційного коридору (залізничного і автомобільного), який минає 

Полтаву з півдня, а також включення в межі міста земель для розвитку 

житлової, промислової, рекреаційної зон. 

У зв´язку з цим в основу територіального упорядкування міста 

покладена ідея формування планувального каркаса на основі реорганізації 

міської вулично-дорожньої мережі відповідно до сучасних вимог і 

перспективної інтенсивності руху масового пасажирського і легкового 

транспорту. 

Згідно з проблемним рішенням, роль такого каркасу будуть виконувати 

магістральні вулиці загальноміського значення, що проходять по основним 

вісям функціональної діяльності міста, а саме: 

- в меридіанному напрямку – по вул. Зіньківська, Соборності, Європейська, 

Лугова, Великотирновська, проспект Миру; 

- в широтному напрямку – по вул. Маршала Бірюзова, Половки, Небесної 

Сотні, Патриарха Мстислава, Героїв АТО, Київське і Харківське шосе. 

Запропонована мережа магістралей загальноміського значення 

доповнюється мережею вулиць районного значення, які зв´язують окремі 

житлові райони, рекреаційні зони і групи промислових підприємств. 

Необхідно зазначити, що запропоновані в чинному генеральному плані 

автомобільний та залізничний обходи міста Полтави територіально 

плануються на землях Щербанівської громади, керівництво та мешканці якої 

налаштовані категорично проти такої перспективи і в разі реалізації цього 

проекту процес узгодження може бути вкрай ускладненим. У випадку ж 

розвитку оптимістичного сценарію ці загрози нівелюються, оскільки центр 

прийняття рішень зміщується до Полтавської міської ради. 

Зона загальноміського центра розглядається генеральним планом як 

поліфункціональна планувальна структура і містить у собі зону історичного 

ядра, зону адміністративних будинків, торгово-комерційних установ, банків, 

закладів культурно-побутового обслуговування, спортивно-рекреаційну зону, 

а також житлової забудови. 

Проектними рішеннями передбачаються основні заходи щодо 

організації і функціонування загальноміського центра: 
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- реконструкція історичного ядра із збереженням основ структури і 

характеру забудови, що сформувалася; 

- диференціація руху транспорту і пішоходів з виділенням зон вільних від 

транспорту; 

- озеленення і санація внутрішньо-квартальних територій. 

Функціональний розподіл території (зонування) та історико-

архітектурна зона з виділенням пам´ятників архітектури і історії, ділова, 

комерційна зони, культурно-освітні установи, зона житлової забудови, 

рекреаційна (бульвари, сквери, парки), спортивні спорудження визначені в 

містобудівному регламенті центральної частини міста. 

За своєю містобудівною ємністю історично сформована частина центра 

міста у виді певних обмежень, наявності вільних територій, пропускної 

здатності вуличної мережі, потенційних можливостей з інженерного 

забезпечення (водопостачання, електропостачання і т.д.) не може 

задовольнити потреб інвесторів як зона суспільно-ділової активності 

обласного центра. 

У зв´язку з цим, поряд з реконструктивними заходами в історичній 

частині міста, пропонується розширення центру в наступних напрямках: 

- у південному – розвиток загальної забудови вздовж вул. Європейській; 

- у широтному – розвиток напрямку Київське шосе – Харківське шосе, як 

зона ділової і комерційної активності; 

- розвиток рекреаційних та зелених зон – Пушкарівської балки і правого 

берегу р. Ворскла. 

Розвиток сельбищної зони передбачається як за рахунок реконструкції 

кварталів історично сформованої забудови, так і за рахунок внутрішніх 

територіальних резервів (вільних від забудови земель) міста, а також за 

рахунок територій військових частин, що припинили своє функціонування, а 

також територій, що примикають до межі міста. 

Потребу в територіях під багатоквартирне і садибне будівництво 

передбачено забезпечити як за рахунок територій у існуючих межах міста, 

так і за рахунок його розширення на південь, північ та схід. 

При формуванні зон багатоквартирної забудови 6,6% її від загального 

обсягу пропонується розмістити на реконструкції в центральних районах 

міста з врахуванням їхньої інвестиційної привабливості, забезпеченістю 

інженерно-транспортною інфраструктурою. 
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Реконструкцію в центральній частині міста намічається робити 

комплексно з організацією центрів ділової і комерційної активності, а також 

житлових комплексів з більш комфортним і дорогим житлом, ніж у 

периферійних районах. 

На вільних територіях пропонується освоювати район колишньої 

агрофірми ім. Шевченка на Половках, де розміщується 210,0 тис. м2 

житлового фонду (57 мікрорайон). 

При забудові території колишніх артилерійських складів, буде 

розміщено біля 350 тис. м2 житла. 

Набуде розвиток житлова забудова у південному напрямку – район 

Левада-2 одночасно з рекреаційною зоною Прирічковий парк. В цьому 

районі пропонується розмістити 257,4 тис. м2 житла. Необхідно зазначити, 

що проектом забудови мікрорайону Левада-2 передбачається розміщення 

основного житлового масиву на території, яка є територією населеного 

пункту Копили, що входить до складу Терешківської громади.  

Найбільший розвиток сельбищна зона набуде у південному напрямку – 

це ділянки в районі нового залізничного вокзалу та вздовж Харківського і 

Київського шосе. 

Після забудови південного обходу м. Полтави залізницею і 

магістральною автодорогою Київ-Харків, Київське і Харківське шосе стануть 

загальноміськими вулицями. 

Всього під багатоквартирну забудову намічено освоїть 294,7 га; з них 

239,23 га знаходиться в межах міста, а останні 55,47 га за межами міста – 

на території населених пунктів Щербані та Розсошенці Щербанівської 

громади. 

Генеральним планом передбачені значні обсяги садибного будівництва 

в обсязі 748,7 тис. м2 або 5759 садиб. Для розміщення такого обсягу 

садибного будівництва знадобиться включення в межі м. Полтава земель 

Тахтаулівської сільської ради та Щербанівської ОТГ. 

Загальна потреба в територіях під садибне будівництво складає 680,9 

га, з них в межах міста можна виділити під будівництво 125 га за рахунок 

території військового аеродрому, інші 555,9 га за рахунок земель 

Тахтаулівської, Гожулівської, Супрунівської сільських рад та 

Щербанівської ОТГ. 
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Промислово-складська зона міста сформована з промислово-

виробничих і комунально-складських об´єктів, які сконцентровані в трьох 

промислових зонах і промислових районах:  

- Північно-Західна промзона. 

- Південна промзона. 

- Східна промзона. 

До складу цих зон входять промрайони або групи підприємств, крім 

того поза територій промзон в місті розміщено декілька значних 

промислових підприємств, серед них: алмазний завод, тепловозоремонтний 

завод, ВАТ ―Турбомеханічний завод‖. 

В зв‘язку з необхідністю передислокації промислових об‘єктів, що 

знаходяться в зонах житлової, історичної забудови, та потребою в 

розміщенні нових промислових, комунальних і складських об‘єктів, 

генеральним планом намічено формування промислово-складських територій 

площею 154,57 га в межах Затуринського промислового району (територія, 

яка включає Затуринський промвузол та прилеглі території Ковалівської 

сільської ради). 

Разом з тим проектними рішеннями встановлені санітарно-захисні зони 

від промислово-виробничих і комунально-складських об´єктів, уточнені межі 

їх планувально-територіальних утворень, намічені еколого-містобудівні 

заходи щодо оздоровлення навколишнього середовища. 

Ландшафтно-рекреаційна зона формується на основі існуючих зелених 

насаджень загального користування і створення нових масивів спортивно-

рекреаційних комплексів. 

У цілому по місту відсутня єдина система зелених насаджень 

загального користування, особливо в південно-західній частині, у західній 

частині й у нових районах на півдні, Левада-1. Найбільш упоряджені зелені 

насадження в центральній частині міста – це парк ―Перемоги‖, ім. 

Ленінського комсомолу, сквер ім. П.Мирного. Відповідно до розрахунків, 

приведеним у розділі ―Зелені насадження і спортивні спорудження‖, місту 

необхідно додатково 234 га зелених насаджень загального користування та 

343 га територій для спортивних споруд.  

Генеральним планом пропонується виконати благоустрій і озеленення 

Пушкарівської балки на відрізку від Київського шосе з виходом до 

центральної частини міста в районі вул. Енгельса. 
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Особлива увага в проекті приділена території між р. Ворскла і 

житловою забудовою. Пропонується забудова і розширення Прирічкового 

парку і гідропарку зі спортивним комплексом. 

Враховуючи значний природний ресурс р. Ворскла та її притоки 

Коломак, генеральним планом приділена значна увага розширенню 

рекреаційної діяльності в межах басейну р. Ворскли та включенню в межі 

міста потенційних територій що придатні для рекреаційного освоєння в 

поймі р. Коломак (території Ковалівської, а також Терешківської та 

Щербанівської ОТГ). Всього 443,36 га територій ландшафтно-рекреаційних 

зон. 

Загальна проектна ємність цих рекреаційних зон складає 11820 місць з 

відповідним інженерно-транспортним забезпеченням, організацією водно-

спортивних, молодіжних та дитячих розважальних центрів. 

Транспортно - комунікаційна зона проходить в коридорі ЛЕП-110/35 кв 

шириною в 100 м. В цьому коридорі має пройти траса магістральної 

автодороги Київ-Харків. Лінії ЛЕП пропонується перевести у кабельні лінії. 

Крім того, на території сучасної Щербанівської громади планується 

розміщення нового автовокзалу в напрямку Полтава-Кременчук, а також 

залізничного вокзалу. 

Відрізок магістральної автодороги Київське шосе і Харківське шосе на 

ділянці від вул. Великотирнівська до вул. Південна стає загальноміською 

вулицею і набуває нового значення, що пов‘язано з її забудовою житловими і 

громадськими будинками, а також розміщенням транспорто-складського 

комплексу (логістичного центру) на Харьковському шосе площею 70,14 га. 

Міські кладовища. На сьогоднішній день на території м. Полтава 

існуючі кладовища традиційного поховання майже вичерпали свій 

територіальний ресурс. Генеральним планом пропонується розмістити нові 

кладовища на 3-х площадках: 

- в північній частині міста по дорозі на Гадяч, поруч з птахофермою  – 25,6 

га; 

- в південній частині міста в районі Харківського шосе (землі 

Щербанівської ОТГ) – 11,9 га; 

- в південному напрямку по дорозі на Олександрію, розмістити кладовище 

на двох ділянках 24,1 га та 13,54 га, та передбачити резерв – 15,06 га на 

територіях існуючих кладовищ (землі Щербанівської ОТГ).  
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Всього під розміщення кладовищ на розрахунковий строк до 2031 року 

генеральним планом передбачено 75,14 га територій. 

Протипожежні заходи. На даний час у місті Полтава є 4 пожежні депо 

самостійних державних пожежних частин на 19 пожежні автомобілі. 

Генеральним планом рекомендується спорудження п‘яти нових 

пожежних депо (на 5 автомобілі кожне) з загальною кількістю 25 пожежних 

автомашин. Генеральним планом пропонується їх розмістити в районах що 

включаються в новий генеральний план, в Тахтаулівській, Ковалівській 

сільських радах та  Щербанівській ОТГ. 

Враховуючи радіуси обслуговування пожежних депо – до 3 км по 

вулицях загального користування, а також рельєф місцевості і достатньо 

велику площу міста, генеральним планом пропонується розмістити 5 нових 

депо по 5 автоцистерн в кожному. Потреби в спеціальних автомашинах 

відсутні. 
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Песимістичний сценарій. 
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В песимістичному сценарії розвитку прогнозується утворення 

Полтавської ОТГ в складі Полтавської міської ради та Гожулівської сільської 

ради, при чому Мачухівська ОТГ збільшиться за рахунок приєднання 

Супроунівської сільради, а Терешківська – за рахунок Ковалівської. Таким 

чином, місто «замкнеться» об‘єднаними територіальними громадами, які 

утворяться на його межі і місцеве самоврядування яких в більшій чи меншій 

мірі ворожо налаштоване до Полтавської громади. До Полтавської ОТГ 

увійде лише Гожулівська сільська рада, територія якої не є цінною для 

розвитку Полтави ні в розрізі природних ресурсів (окрім земельного), ні в 

розрізі логістичного чи рекреаційного потенціалу. Це підтверджується 

чинним генеральним планом міста, в якому землям цієї сільської ради не 

приділено суттєвої уваги.  

Таким чином, в разі реалізації песимістичного сценарію, положення 

генерального плану в частині вирішення питань просторового розвитку міста 

можуть бути знівельованими. Це відобразиться в ускладненні реалізації 

основних положень «Полтава. Коригування генерального плану. Зміна меж 

міських територій», VІ розділу: «Обґрунтування та визначення проектних 

меж міста». А саме території спільних інтересів, що описані в пунктах 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 8, 9 додатку 1, будуть потребувати додаткових узгоджень щодо 

можливості їх певного використання, що вкрай ускладнюється в ситуації 

недружніх відносин Полтавської та суміжних громад.  
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Реалістичний сценарій. 
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Найбільш реалістичним розглядається сценарій утворення 

Полтавської ОТГ в складі Полтавської міської ради, Супрунівської, 

Гожулівської та Тахтаулівської сільських рад. При чому, Терешківська ОТГ 

розширюється за рахунок Ковалівської сільської ради, Новоселівська ОТГ 

утворюється відповідно до існуючого перспективного плану, Сем‘янівська – 

шляхом об‘єднання Сем‘янівської та Бричківської сільських рад. Існує також 

можливість (як наближений до реалістичного варіант) входження 

Сем‘янівської сільської ради до Полтавської ОТГ. В такому разі Бричківська 

сільська рада може бути віднесеної до Стасівської ОТГ Диканського району. 

В разі реалізації цього сценарію зберігається запланована генеральним 

планом перспектива територіального розвитку міста Полтави в північному та 

західному напрямках. Забезпечення положень генерального плану в частині 

розвитку південних та східних прилеглих територій може бути ускладнене. 

Це відобразиться в ускладненні реалізації основних положень «Полтава. 

Коригування генерального плану. Зміна меж міських територій», VІ розділу: 

«Обґрунтування та визначення проектних меж міста». А саме – території 

Сем‘янівської, Новоселівської, Ковалівської сільських рад, а також території 

Терешківської та Щербанівської ОТГ. Тобто території спільних інтересів, що 

описані в пунктах 2, 3, 4, 6, 8, 9 додатку 1, будуть потребувати додаткових 

узгоджень щодо можливості їх певного використання. 

Проте, у випадку налагодження дружніх взаємовідносин міської ради з 

прилеглими громадами, нівелювання негативного сценарію розвитку подій 

може бути забезпечена шляхом налагодження ефективного 

міжмуніципального співробітництва. 
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ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ                           

м. ПОЛТАВА 

У Полтаві, за статистичними даними, та даними, отриманими в 

результаті проведення досліджень окремими науковцями, чисельність 

населення скоротилася з 320,1 тис. осіб у 1991 р. до 301,6 тис. осіб у 2009* р. 

Тобто, за вісімнадцять років населення міста зменшилося більше, ніж на 18 

тис. осіб або щорічне скорочення становило більше 1 тис. осіб (табл. 1).  

Зміна чисельності трудових ресурсів м. Полтава, 1991 – 2009 рр. 

ПОКАЗНИКИ 
1.01.1991 1.01.2009 

тис. осіб % тис. осіб % 

ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ 320,1 100 301,6 100 

ФОРМУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ     

1. Чисельність населення у 

працездатному віці 

197,5 61,7 201,6 66,8 

2. Чисельність непрацюючих інвалідів та 

пенсіонерів у працездатному віці 

3,5 1,1 3,0 1,0 

3. Особи непрацездатного віку та 

підлітки, зайняті у господарчій діяльності 

10,2 3,2 5,0 1,7 

4. Трудові ресурси 204,5 63,8 203,6 67,5 

* дані за 2009 рік є неточними, оскільки перепис населення не проводився з 2001 р. 

Спадна динаміка сформувалася, в основному, за рахунок природного 

скорочення населення. Процеси об‘єднання територіальних громад навколо 

Полтави з одночасним проведенням фінансової децентралізації та 

децентралізації повноважень, які неоднозначно сприймалися сільськими 

громадами, не призупинили скорочення сільського населення, сприяли 

зростанню сільської міграції, особливо в приміській зоні.  При цьому 

сільська міграція не вплинула на зростання чисельності міського населення, 

воно продовжується скорочуватися (табл. 2).  

Динаміка чисельності населення м. Полтава, 2012 – 2015 рр., тис. осіб 

Роки Чисельність Роки Чисельність 

2012 298,2 2016 294,0 

2013 296,9 2017 291,9 

2014 296,4 2018 289,5 

2015 295,5 2019 288,3 

 Джерело: складено за даними Державної служби статистики України. 

 Можна стверджувати, що міграція населення міста, спричинена 

погіршенням соціально-економічних умов життя, привела до певних втрат 
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трудового потенціалу міста, оскільки емігрує, як правило, економічно 

активне населення. Маятникова трудова міграція населення приміської зони 

(1-й і навіть 2-й пояс) не стала повноцінним компенсатором втрат трудового 

потенціалу міста. Основними чинниками маятникової міграції трудових 

ресурсів є відсутність достатньої кількості робочих місць у населених 

пунктах приміської зони та вищий рівень заробітної плати у місті. За 

емпіричними даними близько 20% працездатного населення сіл і селищ 

приміської зони працюють за межами населених пунктів, при цьому 14% 

працює в місті. Середньорічна еміграція населення з Полтави за останні 2 

роки становила приблизно 12 тис. осіб. Якщо взяти середньомісячну 

заробітну плату по країні на рівні 9 тис. грн і мати на увазі, що 70% 

від‘їжджаючих – це населення у працездатному віці, то щомісячні втрати 

бюджету складають: 1000*9000*0,7*0,18= 1,13 млн грн.  

Демографічна ситуація в країні і в окремих її регіонах, яка обумовила 

значне збільшення витрат на надання соціальних послуг, була однією із 

спонукальних факторів щодо створення спроможних територіальних громад 

у сільській місцевості, яке відбувалося шляхом добровільного об‘єднання 

сільських рад. Процеси створення ОТГ не торкалися міст обласного 

значення, проте сьогодні ми маємо ситуацію, коли приміська зона міст 

входить до складу ОТГ, які оточують місто з усіх боків і утруднюють  його 

просторовий розвиток. Звідси виникає питання: який вплив на розвиток міст 

обласного значення мають процеси створення ОТГ з огляду на можливість 

втрати міським керівництвом контролю за розвитком приміської зони? Які 

переваги чи загрози для міст виникають у зв‘язку із створенням навколо них 

ОТГ? Чи повинні громади міст залучатися до створення ОТГ?  

Набуті вигоди або втрачені можливості для міста Полтава можуть мати 

економічний, соціальний, адміністративний та просторовий характер і 

формуватися в залежності від сценаріїв розвитку подій. За різного збігу 

обставин ці сценарії можуть бути оптимістичним, реалістичним чи 

песимістичним.  

Песимістичний сценарій розвитку міста складається в тому випадку, 

коли керівництво відсторонюється від проведення адміністративно-

територіальної реформи, не ініціює створення міської ОТГ із включенням 

сільських громад і допускає вилучення з-під управлінського контролю 

приміської зони. У цьому випадку втрати міської громади перевищуватимуть 

її вигоди. 

Вплив чинників економічного характеру стосується: 
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- обсягу бюджетних надходжень; 

- доходів населення; 

- обсягу роздрібного товорообігу та надання інших послуг; 

- обсягу ресурсів і випуску продукції. 

Бюджетні втрати стосуються збільшення реверсної дотації (у 2018 р. 

реверсна дотація з бюджету міста склала 193 млн грн), що забезпечується у 

тому числі невідповідністю між збільшенням обсягу ПДФО і чисельністю 

постійного населення. У той же час в 2018 р. 17 ОТГ Полтавської обл., 

зокрема і розміщені поблизу міста мали базову дотацію (рис.). У разі 

створення міської ОТГ обсяг податкових надходжень буде розподілятися на 

більшу кількість населення і обсяг вилучених коштів дещо зменшиться. 

 Буде спостерігатися також недоотримання рентних платежів: 3% ренти 

від використання надр загальнодержавного значення (зараз бюджет міста 

ренту не отримує, в разі створення ОТГ місто отримує 3% ренти), а також 

рента за використання ресурсів місцевого значення. За січень 2018 р., 

наприклад, ДТЕК Нафтогаз перерахував до бюджету Мачухівської ОТГ 758 

тис. грн рентних платежів, Ковалівська сільська рада за цей же період 

отримала 964 тис. грн ренти, а Укргазвидобування сплатила до Коломацької 

ОТГ за 2018 р. близько 9 млн грн ренти. 

Доходи населення явно не страждають, але ускладнюються можливості 

для розвитку туристичного бізнесу, оскільки вся приміська рекреаційна зона 

переходить у розпорядження ОТГ. 

Торгівля мало залежить від того яким чином утворені громади, її обсяг 

визначається платоспроможністю населення, доступністю місць продажів 

(транспортне сполучення, відстань від місця проживання тощо) та товарним 

асортиментом. Оскільки торгівля ґрунтується на приватній власності, 

збільшення товорообороту лише сприятиме наповненню бюджету, 

небезпечним може стати лише переміщення торгівлі в зону ОТГ, що 

малоймовірно через обмеженість локальних ринків. У той же час у сфері 

надання послуг можуть відбуватися негативні зміни. Зокрема, перевищення 

кількості наявного населення над постійним (у 2018 р. – на 7 тис. осіб) 

сприятиме збільшенню комунальних витрат на забезпечення водопостачання 

і водовідведення, утилізацію побутових відходів. Негативні фінансові 

наслідки у даному випадку можуть не спостерігатися, оскільки бюджетні 

втрати компенсуються податковими надходженнями від легальної діяльності 

приїжджих, але якість послуг може страждати. 
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Обсяг ресурсів, що міг би перебувати у розпорядженні міської громади, 

безумовно, скоротиться. До цих втрат відносяться не лише наявні поза 

містом надра, але ще й не розвідані; землі різного призначення (під житлову 

забудову, промислове будівництво, рекреацію тощо); водойми; транспортні 

вузли (вокзали, аеропорти). Крім того, треба мати на увазі й гіпотетичні 

втрати, обумовлені можливою зміною законодавства (передаванням 

державної власності в комунальну, розширення або скорочення повноважень 

місцевих рад щодо розпорядження ресурсами, черговий перерозподіл 

податкових надходжень між бюджетами, зокрема рентних надходжень і 

земельного податку). Обмеження ресурсних можливостей міської ради 

матиме безпосередній негативний вплив на бюджет в частині надходження 

податків від використання ресурсів, а також ускладнить просторовий 

розвиток міста. Втрачаються, наприклад, податки від транзакцій із 

земельними ділянками під житлову забудову, ринкова вартість 1 га яких 

коливається в межах від 0,5 до 5 млн грн. 

До економічних переваг песимістичного сценарію розвитку можна 

віднести зменшення бюджетних витрат на утримання об‘єктів заміської 

комунальної власності, зменшення витрат на соціальне забезпечення 

населення, що працює, але не проживає в місті, відмову від концепції 

екстенсивного розвитку міста і зосередження на його внутрішньому 

облаштуванні.  

Чинники соціального характеру впливатимуть на: 

- обсяг видатків на соціальну допомогу, утримання соціальної 

інфраструктури, соціальне забезпечення пільгових категорій громадян; 

- рівень безробіття і зайнятості; 

- якість людського капіталу; 

- громадську безпеку. 

Обсяг видатків на соціальні потреби за песимістичного сценарію хоча і 

не зросте найближчим часом, виходячи із існуючого демографічного 

навантаження, але у перспективі може збільшитися за рахунок гіршого 

співвідношення різних вікових категорій населення в місті. Посилаючись на 

табл. 4 Стратегії розвитку Полтавської області на період до 2020 року 

(«Демографічне навантаження на населення по містах і районах на 1 січня 

2013 року, на 1000 осіб у віці 15-64 роки») загальне демографічне 

навантаження по Полтаві (особи до 15 років і старше 65 років) складає 358 

осіб; по Полтавському району – 402 особи; по сільській місцевості – 508 осіб. 

У той же час, відношення осіб, старше 65 років до числа осіб, молодше 15 
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років, по Полтаві становить 1,2, а по Полтавському району – 1,1. Це означає, 

що за межами міста потенціал формування трудових ресурсів є дещо 

кращим. 

Передбачувана замкненість міста вимагатиме знаходження внутрішніх 

резервів для  розв‘язання проблем безробіття та зайнятості. Трудові 

ресурси, що будуть перетікати з приміської зони до міста, можуть сприяти 

зростанню зайнятості на робочих місцях, які не вимагають високої 

кваліфікації; потреба у висококваліфікованих спеціалістах залишатиметься 

незадоволеною; занепад промислового потенціалу міста сприятиме 

зростанню безробіття, а висока конкуренція за робочі місця негативно 

позначатиметься на доходах від зайнятості. Промисловість області і міста 

відзначається тим, що основна доля виробництва припадає на підприємства 

добувної, переробної та енергорозподільної галузей, за межами міста це ще й 

сільське господарство. Тобто, виробництво має сировинний характер, що на 

сучасному етапі індустріалізації не потребує великої кількості робочих рук. З 

2005 р. кількість діючих промислових підприємств у Полтаві скоротилася 

більше, ніж на 30%, причому близько 30% з них є збитковими, що не створює 

стимули для зайнятості. Чисельність найманих працівників на промислових 

підприємствах міста скоротилася з 85 тис. осіб до 66 тис. осіб на 2013 р. 

Спостерігається зменшення виробництва (у 2017 р. проти 

попереднього) в галузі постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря – на 1,5%, підприємствах добувної промисловості і 

розроблення кар‘єрів – на 3,9%, харчової промисловості – на 10%, 

виробництва виробів з деревини – 15,1%, легкої промисловості – на 15,2%. 

Як бачимо, найбільший спад виробництва припадає на галузі, що виробляють 

товари широкого вжитку, що є наслідком незадовільного стану ринку праці. 

Застарілість технологій і виробництв вимагатиме залучення інвестицій під 

новітні проекти, які навряд чи вдасться реалізувати повністю в межах міста. 

Зараз на 1 мешканця Полтави припадає трохи більше 350 дол. США прямих 

іноземних інвестицій (для порівняння у Горішніх Плавнях за цей же період – 

13619,3 дол. США), що недостатньо для розв‘язання проблеми безробіття. 

Деіндустріалізація міста негативно впливає на якість людського 

капіталу (знижуються вимого до освіти, кваліфікації, ерудиції людини), а 

його територіальна обмеженість лише консервує цей стан. Втрата приміських 

територій і ускладнення реалізації інвестиційних проектів на позаміських 

майданчиках не стимулює отримання молоддю інженерних, будівельних та 

інших професій, прив‘язаних до масштабів промислового виробництва та 

перспектив його модернізації. 
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Позбавлення впливу міста на приміські території на тлі зростання 

безробіття і соціальної деградації актуалізує питання громадської безпеки. 

Зростання кількості актів вандалізму, крадіжок, порушень громадського 

порядку, правил дорожнього руху завжди обумовлюють зростання 

бюджетних витрат на захист громадян (витрати на виїзди, патрулювання, 

встановлення відеокамер, поновлення зіпсованого майна тощо). 

Позитивним наслідком реалізації відповідного сценарію може бути 

зменшення витрат на обслуговування пільгових категорій населення, але ця 

вигода, досить складна в отриманні, нівелюються втратами просторового 

розвитку. 

Адміністративний вплив на розвиток громади проявляється в 

можливості: 

планувати, організовувати і контролювати виконання соціально-економічних 

заходів; 

- видавати розпорядження, обов‘язкові для виконання на всій території 

громади; 

- видавати заборони на проведення небажаних, з точки зору інтересів 

громади, дій та дозволи на діяльність; 

- виконувати адміністративні функції, делеговані державою. 

Зрозуміло, що планування, організація діяльності та контроль за її 

виконанням за адміністративними межами містами можливий лише на основі 

співробітництва громад або на підставі рішень вищих органів влади України 

( Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України). 

Це пов‘язано із значними перевитратами часу на прийняття управлінських 

рішень. Керуючись положеннями Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад» лише на етапі підготовки тексту договору та 

прийняття рішення необхідно витратити більше 100 днів (60 днів після 

створення комісії на підготовку договору, 15 днів – на громадське 

обговорення, 30 днів після обговорення – на прийняття рішень радами-

партнерами). Усі інші адміністративні функції можуть бути виконані лише в 

адміністративно-територіальних межах, де поширюються компетенції 

місцевої ради. 

Вигодою є скорочення обсягу адміністративної роботи, але ж 

зменшується й результативність адміністрування, що обумовлює черговий 

виток оптимізації апарату управління. 
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Просторовий розвиток міста сильно обмежується. Втрачаються 

можливості для сельбищної забудови, промислового будівництва, 

розміщення сміттєпереробних заводів і кладовищ, використання містянами 

рекреаційних зон, зеленого туризму, створення логістичних локацій і 

проведення масових заходів ярмарково-виставкового характеру тощо. 

Виникають незаплановані витрати на перегляд чи коригування Генерального 

плану міста. На даному етапі проблема просторового розвитку не стоїть 

надто гостро через економічну та демографічну кризу, але час змінюється, а 

можливості управління змінами будуть втрачені. 

У контексті просторового розвитку міста позитивні наслідки відсутні. 

Хіба що прийдеться звернути увагу на реконструкцію будівель і споруд та 

реновацію житла. Для містян це матиме позитивні наслідки, проте треба мати 

на увазі вартість таких проектів. Реставрація, реконструкція і активне 

будівництво в межах міста може стати непід‘ємним тягарем для міського 

бюджету, про що свідчить історія реставрації кадетського корпусу.  

Оптимістичний сценарій розвитку міста передбачає використання 

можливостей для його просторового розвитку за рахунок приміської зони, на 

яку поширюється Генеральний план міста. 
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ДОДАТОК 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЙ СПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 

№ 

п/п 
 

Назва об‘єкту спільного використання 
Одиниці 

виміру 
Значення 

1  Тахтаулівська сільська рада га 777,6 

  - Існуюча житлова забудова га 28,9 

  - Івонченський житловий масив (садибна забудова) га 278,28  

  - Тахтаулівський житловий масив (садибна 

забудова) 
га 167,82 

  - Громадські центри га 29,6 

  - Вулиці та проїзди га 91,58 

  - Акваторії  га 32,5 

  - Зелені насадження та зелені зони га 148,92 

2 Щербанівська ОТГ га 762,92 

  
- Існуюча житлова забудова (садибна та 

багатоквартирна) 
га 

19,15 

(15,0 та 

4,15) 

  - Промислово-комунально-складські зони га 17,32 

  

- Житлова забудова (садибна та багатоквартирна) га 

223,82 

(97,0 та 

130,47) 

  - Громадські центри га 61,48 

  - Новий логістичний центр га 70,14 

  - Вулиці та проїзди га 70,73 

  - Кладовища га 25,44 

  - Акваторії га 24,0 

  - Зелені насадження та зелені зони га 176,59 

3 Ковалівська сільська рада га 641,84 

  - Громадські центри га 12,15 

  - Рекреаційні зони га 224,89 

  - Вулиці та проїзди га 44,52 

  - Звалище га 17,4 

  - Акваторії га 65,34 

  - Зелені насадження та зелені зони, ліси га 277,54 

4 Терешківська ОТГ га 261,27 

  - Житлова багатоквартирна забудова га 13,23 

  - Громадські центри га 9,73 
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  - Промислово-комунально-складська зона га 5,2 

  - Рекреаційні зони га 53,36 

  - Вулиці та проїзди га 12,02 

  - Акваторії га 51,39 

  - Зелені насадження та зелені зони га 116,34 

5 Супрунівська сільська рада га 160,96 

  - Існуючі комунальні зони га 9,4 

  - Існуюча житлова забудова (садибна) га 11,76 

  - Нова житлова забудова (садибна) га 7,0 

  - Громадська забудова га 17,79 

  - Вулиці та проїзди га 25,46 

  - Акваторії га 8,0 

  - Зелені насадження та зелені зони га 81,55 

6 Новоселівська сільська рада га 154,3 

  - Існуюча житлова забудова (садибна) га 22,98 

  - Нові центри обслуговування га 4,5 

  - Акваторії га 12,77 

  - Зелені насадження га 114,05 

7 Гожулівська сільська рада га 25,61 

  - Існуюча житлова забудова (садибна) га 16,59 

  - Нова житлова забудова (садибна) га 5,8 

8 Кротенківська сільська рада га 12,4 

  - Зелені насадження га 12,4 

9 Мачухівська ОТГ га 24,1 

  - Нове кладовище га 24,1 

 УСЬОГО га 13202,0 
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Суми — місто обласного значення в північно-східній частині України, 

на Слобожанщині, адміністративний центр Сумської області. Місто лежить 

на берегах річки Псел при впадінні до неї річки Сумки.  

На сьогоднішній день місто Суми та навколишні території мають цілий 

ряд спільних викликів та можливостей, які доцільно вирішувати за 

допомогою міжмуніципального співробітництва. Особливо гостро питання 

співробітництва постало зараз, коли в процесі формування об’єднаних 

територіальних громад, органи місцевого самоврядування отримують значно 

ширші повноваження та значно більші ресурси для їх реалізації.  

Дослідження присвячене визначенню можливостей та потреб 

співробітництва територіальних громад в межах зони приміського впливу 

Суми (далі – Зона впливу) на основі аналізу поточного стану містобудівного 

та соціально-економічного розвитку Суми та близьких до міста територій 

Краснопільського, Тростянецького, Лебединського та Білопільського 

районів. 

https://www.smr.gov.ua/uk/dokumenti/mistobudivna-dokumentatsiya/chynna-mistobudivna-

dokumentatsiia/1210-vnesennya-zmin-do-generalnogo-planu-mista.html 

 

СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ 

Згідно з Генеральною схемою планування території України, Суми 

розглядається, як центр Сумської обласної і Сумської надрайонної систем 

розселення. Місто розташоване на перетині основних осей (осей першого 

рангу) планувального каркасу області – Північ – Південь, Захід – Схід та 

Північний Захід – Південний Схід. На головних планувальних осях 

розташовані міста Суми, Ромни, Тростянець, Охтирка, Конотоп, Пирятин. 

До осей другого рангу можна віднести державні національні та 

регіональні дороги і територіальні дороги місцевого значення, які 

забезпечують зв’язки міста з головними промисловими центрами 

центральної, східної та західної України.  

На перетині цих осей першого рангу формується урбанізоване ядро, яке 

займає лідируюче положення в структурі планувального каркасу області. Це 

т. зв. зона приміського впливу Суми (далі – Зона впливу). 
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(за матеріалами дисертаційного дослідження Кузьменко Т.Ю.  

«Принципи функціонально-планувальної організації приміських  

сільських поселень (на прикладі північно-східного регіону України)» (2018р.)) 

 

ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА І ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ 

Зовнішні транспортні зв`язки міста Суми забезпечуються трьома 

видами транспорту: залізничним, автомобільним та повітряним. Через місто 

у напрямку північний захід - південний схід пролягає магістральна 

двоколійна неелектрифікована залізнична лінія Конотоп - Ворожба - Баси – 

Люботин, на якій у межах міста розташовані три залізничні станції: Суми 

(проміжного типу), Суми-Товарна (вантажна) і вузлова станція Баси, від якої 

відгалужується одноколійна неелектрифікована залізнична лінія Баси - 
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Готня. Станція Готня розташована на території Росії, транспортні зв`язки з 

якою за останнє десятиріччя суттєво погіршилися. 

Київський, Полтавський і Лебединський напрямки автодоріг з`єднані 

ділянкою об`їзної автодороги, яка була побудована у 1978 році. Ширина 

проїзної частини 7 - 9 м. Інтенсивність руху у стабільний період досягала 3 

тис. авт./добу, а в останні роки зменшилась. Функція існуючої ділянки 

об`їзної дороги обмежена через те, що вона не з`єднує інші напрямки 

автодоріг між собою, зокрема Курський, Глухівський, Батуринський. Це не 

дає змогу відвести транзитний рух транспорту з цих напрямків поза межі 

міста. Обслуговування зовнішніх автомобільних пасажирських перевезень 

здійснює автовокзал, розташований на вул. Баумана, 40 на відстані 3 км від - 

центру. 

Загальна довжина тролейбусних ліній по осі вулиць становить 40,6 км. 

У 2001 році було перевезено 25984 тис. пасажирів, середня дальність 

перевезень 2,7 км. Згідно з планом на лініях працює 55 тролейбусів у робочі 

дні і 40 у вихідні. Коефіцієнт використання рухомого складу 0,65. 

Довжина ліній по осі вулиць автобуса і мікроавтобуса становить, 

відповідно 70 км і 71 км. 

Загальна довжина ліній міського маршрутного пасажирського 

транспорту (по осі вулиць) становить 73,1 км, а щільність транспортної 

мережі - 1,2 км/км . Цей показник є невисокий. Загальний об`єм 

пасажирських перевезень на міському маршрутному транспорті становить 

61424 тис. пасажирів, у т.ч. на тролейбусі 25984 тис. пасажирів (42,3%), на 

автобусі і мікроавтобусі 35440 тис. пасажирів (57,7%). 

Облікова транспортна рухомість становить 212 поїздок на одного 

мешканця за рік, що свідчить про недостатній рівень забезпечення населення 

міста у пасажироперевезеннях на міському маршрутному пасажирському 

транспорті. 

Окрім міського пасажирського транспорту пасажирські перевезення 

здійснює також легковий автотранспорт. На вул. Прокоф`єва, 14 

розташований таксопарк, нормативна ємність якого 250 одиниць, фактично 

утримується 80 легкових таксомоторів і 35 мікроавтобусів типу РАФ. 

Загальна кількість легкового автотранспорту у місті становить 36200 

одиниць, у т.ч. приватного 34742 одиниць, а рівень автомобілізації становить 

відповідно 125 і 120 автомобілів на 1 тис. мешканців. 

Зараз 6170—легкових-приватних автомобілів (17,8%) утримується на 
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присадибних ділянках, а 18140 автомобілів (52,2%) в гаражах. Таким чином, 

70% приватних легкових автомобілів забезпечені місцями утримання. 

https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/mistobudivna-dokumentatsiya/chynna-mistobudivna-

dokumentatsiia/1205-generalnij-plan.html 

НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ МІСТА 

Починаючи з 1990 року намітилось зменшення чисельності населення 

міста на 13,2 тис. чол. При цьому чисельність населення працездатного віку 

зростала і до початку 2001 року збільшилась на 8,0 тис. чол. (з 59,74% до` 

65,22% від усього населення). У той же час частка непрацюючих інвалідів . 

збільшилась на 0,4%, працюючих осіб старшого віку та підлітків на 0,2%, а 

"маятникової"` міграції зменшилась з 3,5% до 1,03%. Трудові ресурси міста 

зросли з 196,9 тис. чол. До 197,5 тис. чол., а їх частка з 64,92% до 68,08% від 

усього населення. 

Сталися зміни і у використанні трудових ресурсів. Так, за вказаний 

вище період збільшилась чисельність людей у працездатному віці, які 

навчаються з відривом від виробництва з 20,2 тис. чол. до 24,8 тис. чол. (їх 

частка збільшилась з 6,66% до 8,55% від усього населення) та зменшилась 

чисельність незайнятих з 18,0 тис. чол. до 16,6 тис. чол. (їх частка 

зменшилась з 5,93% до 5,72% від усього населення). 

Основними причинами зменшення чисельності населення міста є 

падіння народжуваності при високому рівні смертності, яка також зростає, а 

в результаті - зменшення природного приросту населення, що з 1994 року і 

до теперішнього часу є від`ємним і весь цей час зростає. Крім того, з 1993 

року за статистичними даними спостерігається від`ємне сальдо міграції, що 

також негативно вплинуло на темп зменшення чисельності населення. 

Аналіз динаміки народжуванності показує, що вона систематично 

зменшується. Ця тенденція в місті спостерігалася і раніше, але особливо 

проявилась в останні роки. 

https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/mistobudivna-dokumentatsiya/chynna-mistobudivna-

dokumentatsiia/1205-generalnij-plan.html 

 



 
 

121 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Суми 

 

ЖИТЛОВИЙ ФОНД 

Житловий фонд міста на 1.01.2001 року становив 5122,9 тис. м 

загальної площі. 

Типи забудови Загальна площа, тис. м
2
 % 

- багатоквартирна 4143,3 80,9 

- садибна 979,6 19,1 

Разом 5122,9 100 

З наведеної таблиці видно, що питома вага житлового фонду припадає 

на багатоквартирну забудову (80,9%). 

Середня житлова забезпеченість по місту становить 17,7 м
2
/чол. Слід 

відмітити, що житлозабезпеченість складає: 

- в багатоквартирній забудові - 17,4 м
2
/чол. 

- в садибній забудові - 19,1 м
2
/чол. 

Багатоквартирне житлове будівництво 

Загальний обсяг нового багатоквартирного будівництва становитиме 

1191,7 тис. м2 загальної площі і розподіляється таки чином: 

- незавершене будівництво - 202,6 тис. м
2
 загальної площі 

- вибіркова забудова та надбудова - 50,0 тис. м
2
 загальної площі 

- нове будівництво - 939,1 тис. м
2
 загальної площі 

- в тому числі на територіях реконструкції - 216,7 тис. м
2
 загальної площі 

Таким чином, щорічне введення багатоквартирного житла на протязі 

розрахункового строку складає 47,7 тис. м
2
 

Для розміщення нового обсягу житлового багатоквартирного 
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будівництва приймалася середня щільність: 

- на нових територіях - 7000 м
2
/га 

- на реконструйованих територіях - 7200 м
2
/га 

Для розміщення обсягів вибіркової забудови потребується 4,2 га 

території. 

Потреба в територіях на розрахунковий строк для розміщення обсягів 

багатоквартирної забудови складає - 137,5 га, у тому числі на І чергу 

освоєння - 29,0 га. 

Садибна забудова 

Враховуючи динаміку росту потреби населення мати власний будинок 

з присадибною ділянкою та орієнтацією нової політики у формуванні 

житлового будівництва на садибну забудову, проаналізувавши територіальні 

ресурси, можливо прогнозувати збільшення обсягів садибного будівництва 

на протязі розрахункового строку. 

Розрахункову щільність населення територій садибної забудови було 

прийнято відповідно до розміру присадибної ділянки. 

На розрахунковий строк по наведених у таблиці площадках можливо 

розмістити 8500 будинків, в тому числі на І чергу освоєння - 3105 будинків. 

Середня загальна площа житлового будинка орієнтовно приймається: 

- для 20% (від загальної кількості будинків) - 120 м
2
 

- для 80% (від загальної кількості будинків) - 100 м
2
 

Таким чином, обсяг нового житлового будівництва в садибній забудові 

становитиме: на розрахунковий строк - 884,0 тис. м
2
 загальної площі, в тому 

числі на І чергу освоєння - 322,9 тис. м
2
 загальної площі. 

Загальний обсяг нового житлового будівництва по місту до кінця 

розрахункового строку складатиме 2075,7 тис. м
2
 загальної площі і 

розподіляється таким чином: 

- багатоквартирне - 1191,7 тис. м
2
 загальної площі або 57,4% від загального 

обсягу; 

- садибне - 884,0 тис. м
2
 загальної площі або 42,6% від загального обсягу 

Щорічний ввід житлового будівництва в середньому складає 83,0 тис. 

м
2
 загальної площі. 

https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/mistobudivna-dokumentatsiya/chynna-mistobudivna-

dokumentatsiia/1205-generalnij-plan.html 
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ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

Поверхневі води представлені річкою Псел та її притоками, а також 

Косівським водосховищем і озером Чеха. Річкова система використовується 

як водойми II категорії для технічного водопостачання промислових 

підприємств і рекреації. В межах міста існує 4 випуски промислових та 

господарсько-побутових стічних вод для ВАТ "Сумихімпром", ДКП 

"Міськводоканал", ВАТ "Сумський рафінадний завод". ВАТ "Сумихімпром" 

має випуск умовно-чистих стічних вод та випуск із шламонакопичувачів у 

весняний період. Всі випуски за межами місць рекреації, тому забруднення 

річок в межах міста може відбуватися тільки за рахунок дощових вод. 

Водозабезпечення міста здійснюється за рахунок комунального 

водопроводу, до складу якого входять 6 водозаборів артезіанської води: 

Оболонський, Лепехівський, Лучанський, Тополянський, Токарівський, 

Пришибський. Проектна потужність (сумарна) - 143 тис. м3,. фактично - 102 

тис. м на добу. Всі водозабори мають зони суворого режиму, які озеленені, 

мають необхідний благоустрій і охорону. 

https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/mistobudivna-dokumentatsiya/chynna-mistobudivna-

dokumentatsiia/1205-generalnij-plan.html 

 

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД 

Відповідно державного реєстру об`єкти заповідного фонду міста 

представлені пам`ятками природи загальнодержавного і місцевого значення. 

Державного значення: дендропарк "Сумський" - 21,0 га. Місцевого 

значення (парки-пам`ятки): "Веретенівський" - 17,0 га, "Сумський" - 5,0 га, 

"Басівський" - 25,7 га. Заповідні урочища: "Сосняк" - 243,0 га. 

Пам`ятки природи місцевого значення: група екзотичних дерев (вул. 

Якіра) - 0,05 га; липові насадження (вул. Петропавлівська) - 1,0 га; дуб (вул. 

Антонова) - 0,01 га; дуб (вул. Петропавлівська) -0,01 га; дуб (вул. Кірова) - 

0,01 га; "озеро Чеха" - 72,0 га; ботанічний сад педагогічного університету ім. 

Макаренка-4,76 га. 

Відповідно матеріалів лісовпорядкування місто має-визначену зелену:;` 

зону в складі лісопаркового поясу загальною площею 3940 га в складі- 

лісництво Сумське - урочища "Березняк", "Підгір`я", Гнилиця"; лісництво 

Піщанське - урочища "Переїздне", "Тканівщина", "Парнянський Яр", 

"Тополя". 
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На базі даних урочищ визначена зона масового рекреаційного 

відпочинку - 789 га. Вона потребує належного технічно-рекреаційного 

облаштування з урахуванням одночасного рекреаційного навантаження з 

урахуванням стійкості ландшафту. Дані питання необхідно вирішувати в 

межах рекомендованого ..` проекту "Комплексна зелена зона міста". 

Охорона флори і фауни в межах міста проводиться силами 

міськкомунгоспу і громадкості. Це збагачує міський ландшафт і фауну. Вони 

потребують охорони і спеціальних заходів. 

https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/mistobudivna-dokumentatsiya/chynna-mistobudivna-

dokumentatsiia/1205-generalnij-plan.html 

 

ОБ’ЄКТИ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

Житло. Розвиток сельбищної зони передбачається за рахунок вільних 

територій, що прилеглі до межі Сумської міської ради. Для садибної 

забудови є ділянки загальною площею 526,8 га. Розміщення нового 

садибного будівництва намічено генеральним планом в наступних 

напрямках: 

- південно-західний напрямок — на землях господарств "Косовщинський", 

"Сумське", землях села "Сад"; 

- північно-західний напрямок — землі господарства "Тепличний"; 

- східний напрямок — землі господарства "Україна" 

Розрахунок потреби в територіях під садибне будівництво було 

проведено з різними розмірами присадибної ділянки: 0,04 та 0,10 га, з різною 

щільністю населення — від 18 чол/га до 42 чол./га. Вздовж існуючих та 

проектних магістральних вулиць, в районах проектної забудови передбачено 

розміщення житлової забудови зі щільністю населення до 42 чол./га. 

https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/mistobudivna-dokumentatsiya/chynna-mistobudivna-

dokumentatsiia/1205-generalnij-plan.html 

Зона громадських об’єктів. Разом з будівництвом садибного житла 

передбачається формування центрів обслуговування в цих кварталах, а також 

будівництво шкільних та дошкільних установ. 

https://smr.gov.ua/uk/dokumenti/mistobudivna-dokumentatsiya/chynna-mistobudivna-

dokumentatsiia/1205-generalnij-plan.html 
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Рекреаційна зона. 

Журавлиний заказник — орнітологічний заказник загальнодержавного 

значення в Україні. Розташований у межах Сумського району Сумської 

області, біля смт. Низи, що на південь від міста Суми (Нижньосироватська 

ОТГ). 

Площа 258 га. Заснований 1982 року. Перебуває у віданні ДП «Сумське 

лісове господарство» (Низівське л-во, кв. 41, 48, 57, 62, 69). Створений на 

території Низівського лісництва з метою охорони рідкісних представників 

флори і фауни в Україні. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Журавлиний_заказник_(Сумська_область) 

Транспортно-комунікаційна зона, в генеральному плані, отримає 

розвиток на землях Нижньосироватської ОТГ, Степанівської ОТГ, 

Миколаївської ОТГ, Стецьківської, Косівщінської СР та Садівської СР. 

У Сумах діє міжнародний аеропорт ОКП «Аеропорт Суми». 

Аеропорт було засновано ще в 1978 році, та після розпаду радянського 

союзу, кількість пасажирів значно зменшилась, що призвело до цілковитої 

збитковості аеропорту.  

З 2006 року, аеропорт Суми відновився в роботі і приймає літаки типу 

ТУ-134 (з обмеженнями), Ан-24, Як-40 і літаки класом нижче. Пропускна 

спроможність терміналу — 100 осіб за годину. Є плани у майбутньому 

запустити регулярні авіарейси за маршрутами: Суми—Одеса; Суми—Львів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Суми 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ТА 

ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ 

Реформа децентралізації влади в Україні на сьогодні фактично є 

реформою сільських, селищних та міських громад (міст районного значення), 

в той час як міста обласного значення (МОЗ) залишилися невключеними в 

цей процес. У представників влади МОЗ часто складається враження, що ця 

реформа стосується лише села, а містам таке об’єднання не вигідне, оскільки 

при об’єднання міст з навколишніми селами значно зростуть витрати на 

утримання соціальної інфраструктури, у той час як бюджетні надходження 

зростуть порівняно не на багато. В той же час досвід роботи з сільським 

радами свідчить, що представники навколишніх сіл не бажають 

об’єднуватися з містами, боячись втратити владу та вплив. 
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Відповідно до Перспективного плану формування спроможних громад 

Сумської області та геопорталу адміністративно-територіального устрою 

України, прилеглі території міста Суми плануються у складі:  

- Сумська ОТГ 

- Миколаївська ОТГ; 

- Степанківська ОТГ; 

- Бездрицька ОТГ; 

- Верхньосироватьська ОТГ; 

- Нижньосироватьська ОТГ; 

- Садівська ОТГ (ще не створена) 

- Стецьківська с\р; 

- Битицька с\р; 

- Великочернеччинська с\р; 

- Косівщинська с\р. 

При чому територія Сумської ОТГ планується в існуючих межах 

Сумської міської ради, а саме шляхом об’єднання Сумської міської ради та 

Піщанської сільської ради, яка є складовою частиною Сумської міської ради. 

При активній позиції органів місцевого самоврядування Суми як МОЗ 

щодо включення до процесів реформи адмінтерустрою Україні можуть 

виникнути можливості та в подальшому покращується просторовий та 

економічний розвиток Суми як міської громади. 

При пасивній позиції органів місцевого самоврядування МОЗ Полтави 

щодо включення до процесів реформи адмінтерустрою Україні втрачаються 

можливості та в подальшому ускладнюється просторовий та економічний 

розвиток Суми як міської громади. 

Отже, розвиток МОЗ Суми та прилеглих територій може бути в трьох 

сценаріях: оптимістичний прогноз, реалістичний та песимістичний. 

Нижче буде описаний оптимістичний прогноз розвитку Суми та 

прилеглих територій, тобто все те, що необхідне місту в територіально-

економічному сенсі буде забезпечене завдяки благо приємним відносинам з 

прилеглими територіями.  

Відповідно реалістичний прогноз – це неповна забезпеченість 

територіально-економічними ресурсами для розвитку міста завдяки благо 

приємним відносинам тільки з частиною прилеглих територій. А 

песимістичний – це повна їх відсутність. 
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Оптимістичний сценарій 
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Сумська ОТГ утворюється у складі: 

- Сумська міська рада (в 

існуючих межах – разом з 

територією Піщанської 

сільської ради); 

- Степанівська с\р; 

- Битицька с\р; 

- Великочернеччинська с\р; 

- Косівщинська с\р; 

- Садівська с\р; 

- Бездрицька ОТГ; 

- Нижньосироватська ОТГ; 

- Верхньосироватська ОТГ 

(частково)*. 

*Сценарієм передбачається розділення сучасної території 

Верхньосироватської ОТГ по межі колишніх Верхньосироватської та 

Великобобрицької сільських рад. Частина громади в межах колишньої 

Великобобринської сільської ради може бути приєднаною до Боромлянської 

ОТГ. 

Розвиток сельбищної зони безперешкодно передбачається 

оптимістичним сценарієм за рахунок вільних територій, що прилеглі до межі 

Сумської міської ради. 

Для садибної забудови є ділянки загальною площею 526,8 га. 

Оптимістичний сценарій передбачає безперешкодне розміщення нового 

садибного будівництва згідно генерального плану в наступних напрямках: 

- південно-західний напрямок — на землях господарств "Косовщинський", 

"Сумське", землях села "Сад"; 

- північно-західний напрямок — землі господарства "Тепличний"; 

- східний напрямок — землі господарства "Україна" 

Транспортно-комунікаційна зона, в генеральному плані, отримає 

безперешкодний розвиток на землях Стецьківської, Косівщінської СР, 

Садівської СР, Нижньосироватської ОТГ, та потенційно ускладнений 

розвиток на землях Степанівської ОТГ, Миколаївської ОТГ,. 

Оптимістичним сценарієм передбачається розвиток об’єктів спільного 

використання, а саме Журавлиного заказнику — орнітологічного заказнику 

загальнодержавного значення в Україні (Нижньосироватська ОТГ). 
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Песимістичний сценарій 
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Сумська ОТГ не утворюється. Натомість зі складу Сумської міської 

ради виходить Піщанська сільська рада (по аналогії з існуючою ситуацією з 

Горішнеплавнівською міською та Дмитрівською сільською радами) і на 

кордоні з містом Сумами в північному та північно-східному тнапрямку 

утворюється ОТГ у складі Піщанської, Стецьківської, Битицької, 

Великочернеччинської сільських рад (наприклад, Стецьківська ОТГ). 

Косівщинська сільська рада входить до складу Степанівської ОТГ, 

утворюється Садівська ОТГ у складі, який передбачений чинним 

перспективним планом утворення спроможних громад Сумської області. 

Місто Суми «замикається» в своїх межах і навіть втрачає частину території, 

на яку зараз поширюються повноваження Сумської міської ради. 

Розвиток сельбищної зони потенційно ускладнений в песимістичному 

сценарії за рахунок вільних територій, що прилеглі до межі Сумської міської 

ради. 

Для садибної забудови є ділянки загальною площею 526,8 га. 

Песимістичний сценарій передбачає ускладнене розміщення нового 

садибного будівництва згідно генерального плану в наступних напрямках: 

- південно-західний напрямок — на землях господарств 

"Косовщинський", "Сумське", землях села "Сад"; 

- північно-західний напрямок — землі господарства "Тепличний"; 

- східний напрямок — землі господарства "Україна" 

Транспортно-комунікаційна зона, в генеральному плані, отримає 

потенційно ускладнений на землях Стецьківської, Косівщінської СР, 

Садівської СР, Нижньосироватської ОТГ, Степанівської ОТГ, 

Миколаївської ОТГ. 
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Реалістичний сценарій 
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Сумська ОТГ утворюється у складі: 

- Сумська міська рада разом із Піщанською сільською радою, яка 

входить до складу першої; 

- Стецьківська сільська рада; 

- Великочернеччинська сільська рада; 

- Битицька сільська рада. 

Садівська ОТГ утворюється у складі, який передбачений 

Перспективним планом утворення спроможних громад Сумської області, 

Косівщинська сільська рада входить до складу або Степанівської, або 

Садівської ОТГ. 

Також в розрізі реалістичного сценарію можна розглядати приєднання 

Косівщинської сільської ради до складу Сумської ОТГ. 

Розвиток сельбищної зони безперешкодно передбачається 

реалістичним сценарієм за рахунок вільних територій, що прилеглі до межі 

Сумської міської ради. 

Реалістичний сценарій передбачає безперешкодне розміщення нового 

садибного будівництва згідно генерального плану в північно-західному 

напрямку — землі господарства "Тепличний"; 

Транспортно-комунікаційна зона, в генеральному плані, отримає 

безперешкодний розвиток на землях Стецьківської, та потенційно 

ускладнений розвиток на землях Косівщінської СР, Садівської СР, 

Нижньосироватської ОТГ, Степанівської ОТГ, Миколаївської ОТГ. 
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ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ м. СУМИ 

I. Загальні підходи 

Найбільшу вагу при оцінці потенціалу мають такі складові: 

- чисельність і структура населення: а) динаміка загальної чисельності; б) 

динаміка питомої ваги економічно активного населення; в) динаміка 

питомої ваги осіб пенсійного віку; г) динаміка природного приросту 

населення; д) динаміка чисельного складу сім’ї; е) щільність населення; є) 

структура населення за віком, статтю, освітою, місцем проживання тощо; 

- чисельність економічно активного населення: а) динаміка економічно 

активного населення; б) динаміка безробіття; в) навантаження на 1 робоче 

місце за сферами діяльності; г) динаміка самозайнятого населення; д) 

динаміка чисельності найманих працівників; 

- вартість основних засобів виробництва та інвестиції: а) динаміка 

вартості основних засобів; б) динаміка вартості основних засобів за 

галузями економіки; в) динаміка інвестицій; г) структура інвестицій за 

джерелами надходження; д) динаміка інвестицій за галузями економіки; 

- розмір місцевого бюджету: а) динаміка надходжень до бюджету; б) 

динаміка видатків з бюджету; в) динаміка профіциту (дефіциту) бюджету; 

г) структура податкових та інших надходжень до бюджету; д) динаміка 

бюджетних субвенцій; 

- соціальна інфраструктура: а) динаміка кількості об’єктів соціальної 

інфраструктури; б) приведене навантаження на об’єкти інфраструктури; 

в) динаміка введення в дію нових об’єктів інфраструктури; г) динаміка 

транспортного забезпечення пасажироперевезень; д) динаміка утилізації 

твердих побутових відходів. 

Спадна динаміка чисельності населення створює проблеми для 

функціонування уже створених економічних потужностей, оскільки, за інших 

однакових умов, підприємства мають справу із скороченням загального 

попиту, яке може обумовлювати зменшення зайнятості. Якщо така тенденція 

спостерігається в містах обласного значення, як правило, вивільнені 

працівники переміщуються у більші населені пункти або за кордон, що ще 

більше загострює проблему формування трудового потенціалу. Основними 

чинниками погіршення демографічного стану є сукупність причин соціально-

економічного характеру. 
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II. Аналіз втрат потенціальних можливостей 

У Сумах, за даними Головного управління державної служби 

статистики в Сумській області, чисельність  постійного населення 

скоротилася з 266,5 тис. осіб у 2018 р. до 265,5 тис. осіб на початок 2019 р. 

Тобто, за рік населення міста зменшилося приблизно на 1тис. осіб (табл. 1). 

Такі масштаби скорочення характерні для більшості міст обласного значення 

з відповідною чисельністю населення (Полтава, Кременчук). 

Таблиця 1 

Чисельність наявного та постійного населення по окремих 

адміністративно-територіальних одиницях Сумської області, 2018-2019 

рр., тис. осіб 

Адміністративно-

територіальні 

одиниці 

Наявне населення Постійне населення 

на 

01.01.2018 

р. 

на 

01.01.2019 

р. 

зміна (+, 

-) 

на 

01.01.2018 

р. 

на 

01.01.2019 

р. 

зміна (+, 

-) 

Сумська область 1094,2 1081,4 -12,8 1092,0 1079,2 -12,8 

Сумський район 62,6 62,2 -0,4 62,8 62,4 -0,4 

м. Суми 267,3 266,3 -1,0 266,5 265,5 -1,0 

м. Глухів 33,4 33,2 -0,2 32,7 32,5 -0,2 

м. Конотоп 91,1 90,3 -0,8 90,2 89,4 -0,8 

м. Лебедин 25,8 25,4 -0,4 25,7 25,3 -0,4 

м. Охтирка 48,4 48,0 -0,4 47,6 47,4 -0,2 

м. Ромни 40,5 39,9 -0,6 39,6 39,0 -0,6 

м. Шостка 76,0 75,0 -1,0 76,1 75,1 -1,0 

Джерело: складено за даними Головного управління державної служби статистики 

України в Сумській області. 

Скорочення загальної чисельності населення є наслідком негативних 

демографічних процесів та загальносвітових тенденцій руху населення. 

Серед останніх – зростання частки міського населення, що є характерним і 

для Сумської області: з 2014 р. по 2018 р. частка міського населення області 

збільшилася на 0,8% (табл.2). Більш чіткий прояв тенденції до урбанізації 

вимагає врахування в планах і програмах розвитку територіальних громад 

збільшення впливу міста: поширення міської культури, зміни структури 

зайнятості, використання економічного потенціалу міста, формування інших 

стандартів життя тощо. Сформований урбанізаційний тренд є 
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довгостроковим, а отже перед громадськістю постають виклики 

економічного та соціального характеру, обумовлені знелюдненням сільських 

територій і переміщенням населення (в основному економічно активного) до 

міст, зовнішньою міграцією, втратою рівня кваліфікації працівників. 

Викликає стурбованість зростання демографічного навантаження 

(збільшення кількості осіб у віці 0-14 і старше 65 років в розрахунку на 1000 

осіб наявного населення). За останні п’ять років цей показник зріс на 8,6%, 

причому навантаження особами старше 65 років зростало вищим темпами: 

10,2% проти 6,6% молодих осіб у віці до 15 років. За досліджуваний період 

як у міській, так і в сільській місцевостях дещо зменшилася смертність (95,2 і 

92,1% відповідно у 2018 р. проти 2014 р.), але разом із цим зменшилася і 

народжуваність, причому більш високими темпами, ніж смертність (у 2018 р. 

у міських поселеннях вона склала 79,3% проти 2014 р.; у сільських – 78,0%). 

Збільшення питомої ваги людей похилого віку ускладнює виконання 

державою узятих на себе соціальних зобов’язань,   бюджети усіх рівнів усе 

більше будуть орієнтуватися на обслуговування цієї категорії населення, у 

той час як наповнювати бюджет буде все менша частка економічно активних 

мешканців. Зміна вікової структури громад на користь людей похилого віку 

загострює проблеми активізації громад, партисипативного управління, 

інновацій тощо. 

Таблиця 2 

Динаміка основних демографічних показників Сумської області, 

2014-2018 рр. 

Показники Роки 2018 р. 

до 2014 

р., %;+,- 
2014 2015 2016 2017 2018 

Частка міського 

населення,% 

68,1 68,4 68,6 68,7 68,9 +0,8 

Демографічне 

навантаження у віці 

14-65 років (на 1000 

осіб), осіб – усього 

 

417 

 

427 

 

436 

 

444 

 

453 

 

108,6 

Навантаження 

особами у віці 0-14 

років, осіб 

 

182 

 

186 

 

189 

 

192 

 

194 

 

106,6 

Навантаження 

особами у віці 65 

років і старше, осіб 

 

235 

 

241 

 

247 

 

252 

 

259 

 

110,2 
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Народжуваність на 

1000 осіб наявного 

населення, осіб: 

міське населення 

 

9,2 

 

8,9 

 

8,1 

 

7,4 

 

7,3 

 

79,3 

сільське населення 9,1 8,4 7,7 7,2 7,1 78,0 

Смертність на 1000 

осіб наявного 

населення, осіб: міські 

поселення 

 

14,7 

 

14,5 

 

14,6 

 

13,8 

 

14,0 

 

95,2 

сільські поселення 22,8 22,4 21,9 20,9 21,0 92,1 

Джерело: складено за даними Головного управління державної служби статистики 

України в Сумській області. 

За останні п’ять років у місті та області дещо поліпшилася ситуація із 

зайнятістю населення, рівень якої у 2018 р. зріс у порівнянні з 2014 р. на 

4,1% (табл. 3). Значно зменшилося навантаження зареєстрованих безробітних 

на 1 вакансію, якщо у 2014 р. цей показник дорівнював 26,0, то у 2018 р. він 

становив усього 5,0 осіб. За період 2014-2018 рр. у 2,5 рази зросла 

середньомісячна номінальна заробітна плата, що також позитивно вплинуло 

на ринок зайнятості. Разом із цим слід звернути увагу на зменшення 

середньооблікової кількості штатних працівників і зменшення кількості 

зареєстрованих безробітних, пов’язаної з міграційним відтоком населення. 

Можна припустити, що підвищення зайнятості на фоні скорочення 

чисельності штатних працівників значною мірою було обумовлено виїздом 

безробітних за межі області. Міграція населення, спричинена погіршенням 

соціально-економічних умов життя і проведенням реформи децентралізації з 

невизначеними наслідками привели до певних втрат трудового потенціалу 

міста, оскільки емігрує, як правило, економічно активне населення. 

Середньорічна еміграція населення з м. Суми за останні 5 років становила 

більше 3000 осіб. Якщо взяти середньомісячну заробітну плату по країні на 

рівні 9 тис. грн і мати на увазі, що 70% від’їжджаючих – це населення у 

працездатному віці, то щомісячні втрати бюджету складають: 

3000*9000*0,7*0,18= 3,4 млн грн. 
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Таблиця 3 

Безробіття та зайнятість населення Сумської обл., 2014-2018 рр. 

Показники Роки 2018 р. 

до 2014 

р.,%;+,-; 

рази 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

Зайняте населення 

працездатного віку, 

тис. осіб 

 

446,2 

 

447,6 

 

448,5 

 

450,0 

 

457,5 

 

102,5 

Рівень зайнятості 

працездатного 

населення,% 

 

63,7 

 

64,0 

 

64,4 

 

65,6 

 

67,8 

 

+4,1 

Рівень безробіття 

працездатного 

населення, % 

 

10,2 

 

10,6 

 

9,8 

 

9,6 

 

9,0 

 

-1,2 

Кількість 

зареєстрованих 

безробітних, тис. осіб 

 

16,6 

 

17,4 

 

14,8 

 

14,2 

 

14,0 

 

84,3 

Навантаження 

зареєстрованих 

безробітних на 1 

вакансію, осіб 

 

26,0 

 

27,0 

 

15,0 

 

12,0 

 

5,0 

 

19,2 

Середньомісячна 

номінальна заробітна 

плата, грн 

 

2877 

 

3449 

 

4131 

 

5946 

 

7140 

2,5 рази 

Середньооблікова 

кількість штатних 

працівників, тис. осіб 

 

229,8 

 

219,2 

 

214,0 

 

206,1 

 

202,6 

 

88,2 

Джерело: складено за даними Головного управління державної служби статистики 

України в Сумській області. 

Загалом, еміграція населення області суттєвою мірою пов’язана із 

трудовими зв’язками,  що виникли протягом тривалого періоду 

прикордонного співробітництва з Російською Федерацією. Згідно даних 

соціологічних опитувань, що систематично проводяться обласним центром 

зайнятості, найбільша частка осіб працездатного віку мігрує саме до 

Російської Федерації, на долю якої припадає 45% трудових мігрантів міських 

поселень і близько 30% – сільських. Значні потоки трудових мігрантів 

спрямовані також до Італії (близько 25% мігрантів), Іспанії, Чехії, Польщі. 

По деяких населених пунктах до Росії виїжджає більша кількість трудових 
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мігрантів наприклад, у Глухові 65% всіх трудових мігрантів, Сердино-Буді – 

63%, Ямполі – 64%, Путивлі – 60%. Майже 80% громадян, які працюють за 

кордоном, – чоловіки. 

Переміщення населення на тлі спадної динаміки його чисельності 

спостерігається  у напрямах: 

- з віддалених населених пунктів у селища, містечка та міста; 

- з невеликих міст до міст обласного значення та обласних центрів; 

- з обласних центрів до столиці; 

- з усіх населених пунктів за межі країни.  

 Зростання інтенсивності міграційних переміщень викликає ряд 

проблем. До них доцільно віднести: 

- нестачу кваліфікованих кадрів у сільській місцевості; 

- утруднення управління трудовими ресурсами, унаслідок виникнення 

невідповідності між місцем проживання та місцем реєстрації громадян; 

- зростання навантаження на інфраструктуру міста без належного 

ресурсного підкріплення; 

- зменшення податкових надходжень до місцевого бюджету; 

- неефективне використання субсидій; 

- зростання собівартості надання адміністративних послуг; 

- скорочення локальних ринків. 

Набуті вигоди або втрачені можливості для міста Суми можуть мати 

економічний, соціальний, адміністративний та просторовий характер і 

формуватися в залежності від сценаріїв розвитку подій. За різного збігу 

обставин ці сценарії можуть бути оптимістичним, реалістичним чи 

песимістичним.  

Песимістичний сценарій розвитку міста складається в тому випадку, 

коли керівництво відсторонюється від проведення адміністративно-

територіальної реформи, не ініціює створення міської ОТГ із включенням 

сільських громад і допускає вилучення з-під управлінського контролю 

приміської зони. У цьому випадку втрати міської громади перевищуватимуть 

її вигоди. Для м. Суми донедавна  це означало ще й можливість вилучення з 

території міста території Піщанської сільської ради, яка перебувала у складі 

міської ради у статусі районної у місті ради.  Однак 11.03.2019  Сумською 

міською радою було затверджено    висновок  ( Рішення міської ради №  135-

ОД) щодо відповідності Конституції та законам України проекту рішення 

про добровільне приєднання Піщанської сільської територіальної громади до 
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Сумської міської територіальної громади. Таким чином можливі втрати 

економічного, соціального, просторового та адміністративного характеру 

стосуватимуться лише прилеглих приміських територій.  

Вплив чинників економічного характеру стосується: 

- обсягу бюджетних надходжень; 

- доходів населення; 

- обсягу роздрібного товорообороту та надання інших послуг; 

- обсягу ресурсів і випуску продукції. 

Бюджетні втрати. Обсяг бюджетних надходжень залежить від 

структури податкових надходжень, яка може змінюватися в залежності від 

різних сценаріїв розвитку подій. За реалізації песимістичного сценарію 

бюджет міста втрачатиме податок на земельну нерухомість, розміщену за 

його межами. Цей податок і зараз не надходить до міського бюджету, тому 

мова йде не про абсолютні втрати, а про втрачені можливості. Бюджетні 

втрати також можуть стосуватися збільшення реверсної дотації, що є 

наслідком збільшення різниці між кількістю наявного і постійного населення, 

а також втрати рентних платежів (втрачені можливості).  

Зараз основними джерелами надходжень, що формують доходну 

частину  загального фонду міського бюджету Сум, є п’ять податків (ПДФО, 

акциз, податок на майно, земельний податок і єдиний податок) , які  

складають 94,1% в доходній частині загального фонду або 1374,4 млн грн. 

ПДФО забезпечує 61,4% надходжень до міського бюджету, а це вказує на 

залежність фінансового благополуччя міста від чисельності зайнятих та їх 

доходів. 

Названа залежність є ризикованою з точки зору перспектив 

формування бюджету, оскільки населення старіє, народжуваність 

скорочується, унаслідок чого спостерігається спадна динаміка загальної 

чисельності населення та зростання демографічного навантаження (кількість 

осіб до 15 років та старше 65 років в розрахунку на 1000 осіб) (табл. 2). 

Прискорення скорочення постійного населення (табл. 3) за наявності 

маятникової трудової міграції є також одним із чинників, що підвищують 

ймовірність збільшення реверсної дотації, яка на 01.01.2018 р. склала 41 

659,3 тис.грн  при  такому ж плані на 2019 р.  

Збільшення податкових надходжень від підприємств міста не повинно 

заспокоювати, оскільки воно має інфляційну природу: зростання цін на 

тарифи і послуги, збільшення акцизу, збільшення нормативної грошової 
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оцінки землі, зростання заробітної плати.  Слід звернути увагу, що серед 

найбільших платників податку до міського бюджету, які у 2017 р. суттєво 

збільшили обсяги податкових відрахувань знаходяться не лише такі 

підприємства як ПАТ  «Сумихімпром» (+19064,2 тис. грн), ПАТ «Сумський 

завод насоссного та енергетичного машинобудування «Насосенергомаш» 

(+9084,5 тис. грн), ТОВ «Гуала Кложерс Україна» (+ 8482,2 тис. грн), а й 

Сумський державний університет (+ 9766,4 тис. грн), ГУ національної поліції 

в Сумській області (+ 7087,0 тис. грн), Прокуратура Сумської області (+ 

5300,6 тис. грн), КЗ СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» (+ 4295,7 тис. 

грн). Тобто доходна частина бюджету формується за рахунок податкових 

надходжень бюджетних організацій міста, що є свідченням призупинення 

економічного розвитку.  

  Більша частина утворених навколо міста ОТГ (18 із 22 ОТГ, серед них 

Нижньосироватська ОТГ, Бездрицька ОТГ) мають базову дотацію, тобто 

створення ОТГ без включення до них міст обласного значення ускладнює 

процедури фінансового вирівнювання для розвитку територій. Поза межами 

впливу міського бюджету залишаються рентні платежі, зосередження яких в 

бюджетах окремих сільських рад, без налагодження партнерських стосунків 

щодо їх розподілу (феодалізація фінансів) обумовить потребу у втручанні 

держави й високу ймовірність передачі ренти до бюджетів вищих рівнів. 

Втраченими можливостями для бюджету м. Суми стануть і втрати 

надходжень від плати за земельні ділянки, що знаходяться за межами міста. 

Зараз здійснюється інвентарізація земельного фонду області, тому важко 

назвати точну цифру земель, які будуть передаватися в комунальну власність 

ОТГ, але по деяких радах у 2018 р. передача відбулася, 7 ОТГ, серед яких 

Нижньосироватська, Краснопільська, Степанівська та інш отримали в 

комунальну власність 17829 га сільськогосподарських земель. Нормативна 

вартість земельних ділянок навколо міста для виробничих потреб в 

середньому становить близько 5  тис. дол США за 1 га, їх продаж або оренда 

також можуть забезпечити додаткові надходження до бюджету. Ринкова 

вартість земельних ділянок під забудову коливається в межаї 20-300 тис. дол. 

США за 1 га. 

Втрати доходів населення. Доходи від зайнятості напряму не залежать 

від створення ОТГ, але вони страждатимуть у разі втрати містом перспектив 

розвитку – висококваліфіковані спеціалісти виїжджатимуть до більших 

промислових міст. Така загроза є реальною, оскільки місто продовжує 

втрачати промисловий потенціал. Так, у січні 2019р. порівняно з груднем 
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2018р. індекс промислової продукції становив 85,8%, порівняно з січнем 

2018р. – 98,9%. У переробній промисловості індекс промислової продукції у 

січні 2019р. порівняно з груднем 2018р. склав 77,4%, проти січня 2018р. – 

96,3%. Відзначимо, що за останніми даними управління державної служби 

статистики в Сумській області, середня зарплата на промислових 

підприємствах має тенденцію до зростання, так з 2014 р. по 2018 р. розмір 

номінальної заробітної плати по промисловості зріс у 2,4 рази (табл. 4) .  У 

той же час реальна заробітна плата підвищилася лише в 2,2 рази, а 

заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася в 3,1 рази. Темпи 

зростання реальної заробітної плати лише в останні три роки є позитивними і 

значно відстають від темпів зростання номінальної заробітної плати. Разом із 

цим, спостерігається високий рівень безробіття (1 вакансія на 5 безробітних). 

Статистичні дані свідчать, що на відміну від деяких інших промислових міст 

України, де заборгованість з виплат заробітної плати поступово зменшується 

(наприклад, у Кременчуці),   на промислових підприємствах Сум вона лише 

зростає і у 2018 р. досягла рівня 118189,0 тис. грн.  У цій ситуації слід брати 

до уваги той факт, що втрата потенційних майданчиків за межами міста 

негативно позначиться на його інвестиційній привабливості та подальшому 

зростанні доходів як населення, так і бюджету міста. 

Обсяг роздрібного товарообороту та надання інших послуг. Торгівля 

мало залежить від того яким чином утворені громади, її обсяг визначається 

платоспроможністю населення, доступністю місць продажів (транспортне 

сполучення, відстань від місця проживання тощо) та товарним асортиментом. 

Оскільки торгівля ґрунтується на приватній власності, збільшення 

товорообороту лише сприятиме наповненню бюджету, небезпечним може 

стати лише переміщення торгівлі в зону ОТГ, що малоймовірно через 

обмеженість локальних ринків. У той же час у сфері надання послуг можуть 

відбуватися негативні зміни. Зокрема, перевищення кількості наявного 

населення над постійним сприятиме збільшенню комунальних витрат на 

забезпечення водопостачання і водовідведення, утилізацію побутових 

відходів. Негативні фінансові наслідки у даному випадку можуть не 

спостерігатися, оскільки бюджетні втрати компенсуються податковими 

надходженнями від легальної діяльності приїжджих, але якість послуг може 

страждати. Уже зараз орієнтація керівництва територіально замкненого міста 

на доходи від функціонування промислового комплексу, що занепадає, 

негативно позначається на показниках пасажироперевезень та обсягах 

роздрібного товарообороту. Так, індекс роздрібного товарообороту в 2018 р. 

не перевищував 7,0 %, тоді як індекс роздрібних цін (інфляція) склав 9,8 %; 
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пасажирські перевезення протягом 2018 р. у порівнянні з попереднім роком 

зросли всього на 3,3%, а у січні 2019 р. проти аналогічного періоду минулого 

року вони склали лише 93,1% (млн пасаж./км). 

Таблиця 4 

Динаміка заробітної плати по промислових підприємствах 

Сумської області, 2014-2018 рр. 

Показники Роки 2018 р. 

до 2014 

р., %; +.-

; рази 

2014 2015 2016 2017 2018 

Середньомісячна 

заробітна плата 

штатних 

працівників 

промислових 

підприємств, грн 

 

 

3393 

 

 

4172 

 

 

4997 

 

 

6503 

 

 

8075 

 

 

2,4 р. 

у т. ч. 

підприємств 

добувної 

промисловості 

 

5309 

 

6182 

 

6826 

 

8739 

 

11521 

 

2, 2 р. 

Сума 

заборгованості з 

виплат 

заробітної плати, 

тис. грн 

 

 

37508,5 

 

 

71940,8 

 

 

84928,5 

 

 

102593,7 

 

 

118189,0 

 

 

3,1 р. 

Темпи зростання 

номінальної 

заробітної плати, 

% (до 

попереднього 

року) 

 

106,5 

 

119,9 

 

119,8 

 

143,9 

 

123,2 

 

х 

Темпи зростання 

реальної 

заробітної  

плати, % (до 

попереднього 

року) 

 

94,8 

 

78,4 

 

104,3 

 

124,3 

 

110,6 

 

х 

Джерело: за даними Головного управління державної служби статистики в Сумській 

області. 
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Обсяг ресурсів і випуск продукції. Ресурсні втрати за реалізації 

песимістичного сценарію є абсолютними, тобто місто повністю втрачає 

контроль за використанням усіх ресурсів, що знаходяться за межами міста, 

оскільки вони будуть підпадати під юрисдикцію ОТГ. У цьому випадку місто 

втрачає не лише податкові, рентні та інші надходження до бюджету, а й базис 

для власного розвитку: вільні і відносно дешевші майданчики для 

промислової, житлової та іншої забудови; землі державної власності, що 

могли б перейти до комунальної власності міста; рекреаційні зони для 

організації відпочинку містян; можливості для розвитку туризму тощо. Те, 

що такі втрати можуть буди достатньо болючими для містян, обумовлюється 

погіршенням економічної ситуації на промислових підприємствах міста. 

Флагман сумської промисловості – Сумське науково-промислове об’єднання 

(бувший завод ім. Фрунзе) на початок 2018 р. заборгувало працівникам 

більше 160 млн грн заробітної плати, що привело до протестних маршів 

працівників. На заводі плануються звільнення працівників, частина з яких 

поповнить ряди мігрантів, а частина потребуватиме збільшення соціальної 

допомоги.   

Реалізація економічних можливостей за межами міста для населення 

буде ускладнена унаслідок втрати єдиного центру управління. Зменшення 

обсягу ресурсів обумовить пошук можливостей для їх додаткового залучення 

в разі необхідності, але вже на засадах партнерства і пошуку компромісів. 

До економічних переваг песимістичного сценарію розвитку можна 

віднести зменшення бюджетних витрат на утримання об’єктів заміської 

комунальної власності, зменшення витрат на соціальне забезпечення 

населення, що працює, але не проживає в місті, відмову від концепції 

екстенсивного розвитку міста і зосередження на його внутрішньому 

облаштуванні.  

Вплив чинників соціального характеру. Чинники соціального 

характеру впливатимуть на: 

- обсяг видатків на соціальну допомогу, утримання соціальної 

інфраструктури, соціальне забезпечення пільгових категорій громадян; 

- рівень безробіття і зайнятості; 

- якість людського капіталу; 

- громадську безпеку. 

Обсяг видатків на соціальні потреби за песимістичного сценарію хоча і 

не зростатиме саме через очікувальну позицію міської влади щодо створення 

ОТГ,  але у перспективі він буде збільшуватися за рахунок погіршення 
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співвідношення різних вікових категорій населення в місті. У сільській 

місцевості Сумської області демографічне навантаження є гіршим, ніж у 

міській (табл.2), тож міський бюджет у разі неприєднання не матиме 

додаткових витрат .  

Оскільки факт створення чи не створення ОТГ не мав позитивного 

впливу на демографічну ситуацію і вона продовжує погіршуватися як у місті, 

так і в сільській місцевості, бюджетні витрати соціального спрямування 

(освіта, медичне обслуговування, соціальне забезпечення і соціальний 

захист) постійно зростають. Так, бюджетом м. Суми на 2019 р. передбачено 

зростання видатків на соціальні питання у порівнянні з 2018 р.: на освіту – 

13,3%; медицину – 3,9%, а от на соціальний захист та соціальну допомогу 

передбачено скорочення – на 17%. Чи можна взагалі розглядати збільшення 

витрат на соціальні питання як проблему? У контексті економічного 

зростання – ні, а у контексті економічного спаду – так, оскільки будь-які 

видатки мають бути забезпечені податковими надходженнями. 

Передбачувана замкненість міста вимагатиме знаходження внутрішніх 

резервів для  розв’язання проблем безробіття та зайнятості. Трудові 

ресурси, що будуть перетікати з приміської зони до міста, можуть сприяти 

зростанню зайнятості на робочих місцях, які не вимагають високої 

кваліфікації; потреба у висококваліфікованих спеціалістах залишатиметься 

незадоволеною; занепад промислового потенціалу міста сприятиме 

зростанню безробіття, а висока конкуренція за робочі місця негативно 

позначатиметься на доходах від зайнятості. Структура промисловості Сум 

охоплює майже всі базові галузі, зокрема нафтопереробну й хімічну, 

машинобудування та обробки металів, харчову, легку та будівельну. В 

області нараховується 250 промислових підприємств й понад 15 тисяч 

суб’єктів підприємницької діяльності, але випуск продукції та чисельність 

працівників на цих підприємствах неуклінно скорочується. Так, найбільше у 

Європі підприємство – Сумське машинобудівне НПО, яке поставляло на 

європейські ринки та ринки країн СНД газаперекачувальні агрегати і 

компресорні станції, насоси, центрифуги, обладнання для хімічної, газової і 

нафтодобувної промисловості з 2015 р. стрімко втрачає свій потенціал. У 

2017 р. чисельність працівників підприємства скоротилася проти 

попереднього року майже на 2000 осіб (з 7,4 тис. до 5,7 тис.), а в 2018 р. 

завод став банкротом і практично припинив роботу. Біля 20 підприємств м. 

Суми мають заборгованість з виплат заробітної плати на початок 2019 р. 

близько четверті мілліарда гривень. 
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Деіндустріалізація міста негативно впливає на якість людського 

капіталу (знижуються вимого до освіти, кваліфікації, ерудиції людини), а 

його територіальна обмеженість лише консервує цей стан. Втрата приміських 

територій і ускладнення реалізації інвестиційних проектів на позаміських 

майданчиках не стимулює отримання молоддю інженерних, будівельних та 

інших професій, прив’язаних до масштабів промислового виробництва та 

перспектив його модернізації. 

Позбавлення впливу міста на приміські території на тлі зростання 

безробіття і соціальної деградації актуалізує питання громадської безпеки. 

Зростання кількості актів вандалізму, крадіжок, порушень громадського 

порядку, правил дорожнього руху завжди обумовлюють зростання 

бюджетних витрат на захист громадян (витрати на виїзди, патрулювання, 

встановлення відеокамер, поновлення зіпсованого майна тощо). 

Позитивним наслідком реалізації відповідного сценарію може бути 

зменшення витрат на обслуговування пільгових категорій населення, але ця 

вигода, досить складна в отриманні, нівелюються втратами просторового 

розвитку. 

Адміністративний вплив на розвиток громади проявляється в 

можливості: 

- планувати, організовувати і контролювати виконання соціально-

економічних заходів; 

- видавати розпорядження, обов’язкові для виконання на всій території 

громади; 

- видавати заборони на проведення небажаних, з точки зору інтересів 

громади, дій та дозволи на діяльність; 

- виконувати адміністративні функції, делеговані державою. 

Зрозуміло, що планування, організація діяльності та контроль за її 

виконанням за адміністративними межами містами можливий лише на основі 

співробітництва громад або на підставі рішень вищих органів влади України 

( Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України). 

Це пов’язано із значними перевитратами часу на прийняття управлінських 

рішень. Керуючись положеннями Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад» лише на етапі підготовки тексту договору та 

прийняття рішення необхідно витратити більше 100 днів (60 днів після 

створення комісії на підготовку договору, 15 днів – на громадське 

обговорення, 30 днів після обговорення – на прийняття рішень радами-

партнерами). Усі інші адміністративні функції можуть бути виконані лише в 
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адміністративно-територіальних межах, де поширюються компетенції 

місцевої ради. 

На сьогоднішній день місто має зони спільних інтересів з прилеглими 

територіальними громадами, зокрема генеральним планом міста передбачено 

ведення садибного будівництва в напрямках, що охоплюють приміську зону: 

- південно-західний напрямок — на землях господарств "Косовщинський", 

"Сумське", землях села "Сад"; 

- північно-західний напрямок — землі господарства "Тепличний"; 

- східний напрямок — землі господарства "Україна". 

 Місто має потребу у вільних майданчиках для розміщення житлових і 

господарських об’єктів, для чого використовуються  приміські землі, таким 

чином уже зараз виникає потреба у налагодженні партнерських стосунків з 

прилеглими ОТГ та сільськими радами щодо пошуку компромісів і взаємних 

вигід. Подальша децентралізація, яка сприятиме розмежуванню функцій і 

повноважень ускладнюватиме пошук взаємовигідних рішень. 

Вигодою є скорочення обсягу адміністративної роботи, але ж 

зменшується й результативність адміністрування, що обумовлює черговий 

виток оптимізації апарату управління. 

Просторовий розвиток міста сильно обмежується. Втрачаються 

можливості для садибної забудови, промислового будівництва, розміщення 

сміттєпереробних заводів і кладовищ, використання містянами рекреаційних 

зон, зеленого туризму, створення логістичних локацій і проведення масових 

заходів ярмарково-виставкового характеру тощо.  

В існуючих межах міста вільні землі для розміщення об’єктів 

громадського обслуговування відсутні, але місто потребує і потребуватиме 

надалі розміщення крупних торговельних центрів (супермаркетів 

будівельних матеріалів, побутової техніки, з продажу автомобілів, човнів, 

яхт, промислових та продовольчих товарів). Крім того місту необхідні 

території для розміщення закладів для обслуговування туристично-

рекреаційної галузі. 

Може бути ускладнене управління  журавлиним заказником, 

розміщеним на території Нижньосироватської ОТГ, який зараз знаходиться у 

підпорядкування ДП «Сумське лісове господарство». Це також стосується, 

управління Міжнародним аеропортом ОКП «Аеропорт Суми», транспортно-

комунікаційною зоною, яка за Генеральним планом отримає розвиток на 



 
 

147 

 

землях Нижньосироватської ОТГ, Степанівської ОТГ, Миколаївської ОТГ, 

Стецьківської, Косівщінської СР та Садівської СР. 

У зв’язку із зміною адміністративно-територіального устрою за 

песимістичним сценарієм виникнуть незаплановані витрати на перегляд чи 

коригування Генерального плану міста. На даному етапі проблема 

просторового розвитку Сум не є надто гострою, але треба мати на увазі 

можливість виникнення проблем у майбутньому у зв’язку з розвитком міста. 

 

ОПТИМІСТИЧНИЙ сценарій розвитку міста передбачає 

використання можливостей для його просторового розвитку за рахунок 

приміської зони, на яку поширюється Генеральний план міста, та за рахунок 

територій інших місцевих громад. Передбачається створення Сумькаої ОТГ у 

складі громад: 

- м. Суми (з приєднаною громадою Піщанської сільської ради); 

- Степанівької СР; 

- Битицької СР; 

- Великочернеччинської СР; 

- Косівщинської СР; 

- Садівської СР; 

- Бездрицької ОТГ; 

- Нижньосироватської ОТГ; 

- частини Верхньосироватської ОТГ. 

Така конфігурація Сумської ОТГ поліпшить використання бюджетних 

коштів за рахунок скорочення реверсної дотації унаслідок приєднання 

сільських рад і ОТГ, які мають базисну дотацію. Так, питома вага базової 

дотації в бюджеті Нижньосироватської ОТГ складає 24,3%, а в бюджеті 

Бездрицької ОТГ – 16,55. Оптимістичний сценарій передбачає, що розвиток 

міста з використанням приміських територій дозволяє отримати такий обсяг 

вигід, який значно перекриватиме заплановані витрати та неочікувані втрати. 

Однак, наведений перелік прилеглих до міста ОТГ вказує на високу 

ймовірність виникнення конфліктності при використанні зон спільних 

інтересів. Прикладені управлінські зусилля щодо створення ОТГ і вже 

виконана робота з благоустрою населених пунктів цих громад та модернізації 

інфраструктури на даному етапі виступатиме перешкодою для поширення 

впливу міста на ці території.  Тож за оптимістичного сценарію розвитку міста 

міська рада має сприяти налагодженню партнерських відносин з уже 

утвореними ОТГ, а також не відкидати можливість приєднання ОТГ, 



 
 

148 

 

територія яких є спільною для громад  ОТГ і міста (Нижньосироватська 

ОТГ).  На сьогодні налагодження співпраці між територіальними громадами 

Сумської області визнається незадовільним, за моніторингом розвитку ОТГ 

виявлено, що в Сумській області в 2017 р. лише 2 територіальні громади 

скористалися можливостями співробітництва і уклали аж один договір.  

Слід також звернути увагу, що з 2013 р. по 2018 р. сільські ради 

активно займалися створенням планувальної документації, зокрема 

розробленням і затвердженням Генеральних планів населених пунктів, що 

обумовлює й необхідність коригування Генерального плану м. Суми.  Тож 

оптимістичний сценарій розвитку міста є також вразливим. 

Вплив чинників економічного характеру. Бюджетні переваги для 

міста не є однозначно очевидними, але у результаті консолідації бюджетних 

надходжень бюджет Сумської ОТГ збільшується приблизно на третину. 

Консолідація коштів дозволить реалізувати великі і дорогі проекти, важливі 

для усіх мешканців, але непосильні для окремих громад (дороги, водогони, 

енергоаудит, модернізація ЖКГ, перероблення твердих побутових відходів 

(ТПВ) тощо). У разі об’єднання сільських і міської громад зросте чисельність 

населення громади, що може сприяти зменшенню реверсної дотації – значна 

сума залишатиметься на місцях, оскільки усі ОТГ Сумської області, які 

перейшли на прямі відносини з державним бюджетом мають лише базову 

дотацію. До того ж ОТГ Сумщини відзначаються досить високим відсотком 

витрат на утримання апарату управління – 27,6% ( для порівняння у 

Харківській області цей показник складає 18,7%) (табл.5).  

Вилучення із міського бюджету м. Суми за останні два роки 

збільшилися на 20 млн грн (з 67, 2 млн грн до 87, 3 млн грн) , а на 2019 р. з 

бюджету міста передбачено вилучити 111,1 млн грн реверсної дотації).  

Скоротяться також і витрати на утриманні апарату управління, принаймі у 

відносному виразі (у процентах до власних надходжень). 

Доходи населення будуть зростати лише за умови забезпечення 

економічного розвитку, який може бути обумовлений поліпшенням 

інвестиційної привабливості новоствореної ОТГ за рахунок поліпшення 

підприємницької інфраструктури і зменшення корупційних ризиків. 

Зростання доходів населення м. Суми буде пов’язано з економічними 

факторами та конкурентними перевагами регіону, які зараз стрімко 

втрачаються (швидше, ніж у інших місцевостях) унаслідок згортання 

промислового виробництва. Висока вартість промислових об’єктів і тривала 

віддача від вкладення капіталу в промислове виробництво є значними 
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перешкодами для залучення інвестицій в умовах нестабільного економічного 

середовища.  У межах ОТГ підвищення доходів населення 

обумовлюватиметься швидше за все вирівнюванням рівня заробітних плат у 

сільській та міській місцевостях, підвищенням рівня мінімальної заробітної 

плати та залученням частини населення до підприємницької діяльності, у 

тому числі за межами міста. 

Таблиця 5 

Основні показники спроможності ОТГ Сумської обл., 2018 р. (9 

місяців) 

 Назва ОТГ Кількість 

населення 

Власні 

доходи на 

1 

мешканця, 

грн 

Частка базової 

дотації/реверсної 

у власних 

доходах, % 

Частка 

витрат на 

утримання 

апарату 

управління 

у власних 

доходах, % 

14 Бездрицька  2669,3 15,2 22,0 

13 Березівська  2804,9 5,6 36,2 

5 Боромлянська  3143,2 0 26,3 

21 Бочечківська  4066,1 -2,4 21,8 

3 Буринська  2683,9 0 28,3 

20 Верхньосироватська  1788,9 20,3 31,1 

23 Вільшанська  2906,7 2,3 26,2 

16 Грунська  1679,2 18,8 35,4 

10 Дружбівська  2876,9 0 31,7 

18 Дубов’язівська  3479,0 -0,6 27,1 

12 Зноб-Новгородська  2653,0 9,9 42,0 

15 Кириківська  1890,0 15,8 38,0 

22 Комишанська  7109,3 -15,5 13,5 

25 Коровинська  2081,1 9,1 33,9 

2 Краснопільська  2952,4 3,8 17,4 

27 Кролевецька  2356 10,2 11,4 

6 Миколаївська  4301,6 -16,0 21,1 

9 Миколаївська  3394,2 2,7 28,2 
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11 Миропільська  3635,3 9,8 24,8 

7 Недригайлівська  3051,5 0 28,8 

17 Нижньосироватська  1677,2 21,7 36,7 

24 Новослобідська  3097,4 6,4 43,2 

19 Степанівська  3055,9 0 20,1 

1 Тростянецька  3281,7 -1,3 10,7 

4 Хотінська  3116,6 5,0 24,9 

26 Чупахівська  1403,4 23,6 39,9 

8 Шалигінська  2939,6 0 41,4 

Джерело: сайт https://decentralization.gov.ua/news/10138  

Обсяг роздрібного товарообороту та надання інших послуг. 

Формування спільного в межах Сумської ОТГ споживчого ринку буде мати 

позитивний вплив на вартість товарів і послуг для населення, що сприятиме 

зростанню товарообороту, підприємницьких доходів і якості обслуговування. 

Позитивна динаміка товарообороту є одним із ключових показників 

зростання добробуту населення та поліпшення трудового потенціалу, 

оскільки до сукупності послуг відносять послуги з охорони здоров’я, освіти, 

відпочинку, туризму, подорожей, побутового обслуговування, культури 

тощо. Роздрібний товарооборот у м. Суми останні п’ять років має тенденцію 

до зростання, але значною мірою позитивна динаміка обумовлена інфляцією, 

яка в 2017 р була на рівні 9, 8 % (табл. 6). 

Таблиця 6 

Динаміка обороту роздрібної торгівлі у м. Суми, 2014-2018 рр. 

Показники Роки 2018 р. 

до 

2014 

р., %  

2014 2015 2016 2017 2018 

Оборот роздрібної 

торгівлі, млн грн 

18701,2 22551,0 25790,3 16374,2 19457,9 104,0 

До попереднього року, % 97,0 120,6 114,4 63,5 118,8 х 

Оборот роздрібної 

торгівлі на 1 особу, грн 

5015 5936 6859 4400 518 4 103,4 

Для отримання більш об’єктивної картини щодо рівня життя населення 

доцільно виконати аналіз фізичних обсягів торгівлі та її структури, а також 

інших показників вартості життя, оскільки останніми роками комплексні 

https://decentralization.gov.ua/news/10138
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дослідження оцінки вартості життя не проводилися, що ускладнює 

прогнозування тенденцій. 

Обсяг ресурсів і випуск продукції.  

Використання додаткових ресурсів, що знаходяться за межами міста 

позитивно вплине на обсяги виробництва продукції. Зараз в планах 

соціально-економічного розвитку міста ставляться досить скромні завдання 

щодо випуску продукції та пожвавлення ринку праці. Йдеться про 

збільшення виробництва на 10,0%, що не може бути задовільним показником 

при  масовому скороченні виробництва. Головними у вирішенні даного 

завдання визнаються економічно активні підприємства, такі як ПрАТ 

«Технологія», ТОВ «Кусум Фарм», ТОВ «Гуала Пак Україна», ПАТ 

«Сумихімпром» та інші.  Однак, навіть для такого незначного нарощування 

обсягів виробництва має бути здійснено технічне переоснащення, 

модернізацію, реконструкцію виробничих потужностей, що актуалізує 

питання залучення інвестицій. У даний час питання залучення як внутрішніх, 

так і зовнішніх інвестицій не знаходять задовільного вирішення. Отже 

керівництво міста може отримати можливості для економічного розвитку за 

рахунок використання приміської зони для розвитку туризму, виробництва 

місцевих товарів, іншого малого і середнього підприємництва.  

Вплив чинників соціального характеру. Обсяг видатків на соціальну 

допомогу, утримання соціальної інфраструктури, соціальне забезпечення 

пільгових категорій громадян. Соціальна складова розширення впливу міста 

на прилеглі території є вразливою – зважаючи на гірше демографічне 

положення в сільській місцевості, видатки на соціальні потреби 

зростатимуть. Але з точки зору оцінки життєвого рівня населення ситуація 

покращиться за рахунок вирівнювання соціального забезпечення сільського 

та міського населення. Уся соціальна політика буде розроблятися з єдиного 

центру, а це означає, що питання пасажирських перевезень пільгових 

категорій громадян, соціального обслуговування вразливих верств населення 

через територіальні центри, надання соціальної допомоги, оздоровлення 

дітей тощо будуть вирішуватися за єдиним принципом. У той же час 

підвищення доходів населення позитивно впливає на зменшення числа 

громадян, які потребують соціальної допомоги або потрапляють до категорії 

пільговиків, тому співвідношення обсягу соціальної допомоги і обсягу витрат 

на розвиток соціальної інфраструктури може змінитися на користь останньої.   

 Рівень безробіття і зайнятості. Питома вага міського населення 

Полтавської області у 2018 р.  складала 68,9% від його загальної чисельності. 
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При замиканні міста в існуючих межах, з падінням промислового 

виробництва, загострюється проблема безробіття, у той час як поширення 

впливу міста-центру на всю територію ОТГ знімає напруження з 

використанням незайнятого економічно активного населення за рахунок 

використання рекреаційного, туристичного, переробного потенціалу, 

зосередженого за межами міста. Сільські ОТГ зараз зацікавлені у 

висококваліфікованих спеціалістах, залучення яких спроститься у межах 

єдиної адміністративно-територіальної цілісності. Умови праці і проживання, 

які сьогодні пропонуються окремими ОТГ можуть бути привабливими для 

молодих спеціалістів та інших фахівців, які можуть бути вивільнені в 

результаті проведення медичної, освітньої та адміністративної реформ. 

 Гомогенізація кадрового забезпечення населених пунктів агломерації 

сприятиме підвищенню якості людського капіталу. 

Громадська безпека. Злочинність у місті є традиційно вищою, ніж у 

сільській місцевості, до того ж останнім часом спостерігається зростання її 

рівня.. Причини зростання злочинності в основному мають соціальний 

характер, тому зменшення соціальної напруги, конфліктності в суспільстві, 

підвищення зайнятості та заробітної плати, а також скоординована робота 

правоохоронців, що може бути досягнуто в тому числі і за рахунок ефекту 

агломерації, є найголовнішими чинниками підвищення рівня громадської 

безпеки. 

Адміністративний вплив. Планування, організація і контроль 

виконання соціально-економічних заходів в межах міської ОТГ будуть 

регламентуватися внутрішніми документами міської ради, які 

розроблятимуться з урахуванням єдності території. У межах єдиної ОТГ 

спрощується адміністрування унаслідок зменшення необхідності узгодження 

рішень між різними громадами, зменшуються витрати часу на прийняття 

рішень, більш кваліфікованим стає обґрунтування рішень. Міська ОТГ може 

більш ефективно залучати грантові кошти на підконтрольну територію, 

оскільки має більш високий науковий та інтелектуальний потенціал, який 

може бути використаний і в інтересах приміської зони. Своєю чергою, 

залучення працівників приміських сільських рад до проектування розвитку 

громади сприятиме більшій об’єктивності планів. 

Просторовий розвиток міста не матиме перешкод. Житлове 

будівництво, транспортна інфраструктура, інфраструктура торгівлі та послуг, 

рекреації, комунального господарства, готельного бізнесу тощо отримають 

більше можливостей для просторового розвитку.  Простіше буде 
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вирішуватися така складна для  великих міст проблема, як розміщення та 

захоронення побутових і промислових відходів. Існуюче звалище побутових 

відходів майже заповнено, достатня кількість спеціально відведених місць 

для складування відходів виробництва обмежена. Альтернативи для 

розміщення нового полігону твердих побутових відходів у місті немає. Тому 

можливими шляхами вирішення питання поводження з відходами є 

реконструкція міського звалища ТПВ з розробкою інженерного захисту його 

території або створення за межами міста сучасного сміттєпереробного 

заводу. 

Оскільки м. Суми з його промисловістю, представленою 

підприємствами машинобудування, металургії, нафтохімії, енергетики, 

будівельної  індустрії, легкої та харчової промисловості та ін., є джерелом 

забруднення навколишнього середовища і особливо атмосферного повітря, 

приміська зона може стати альтернативним простором для житлової 

забудови (при цьому актуальними залишаються питання дорожньо-

транспортного розвитку та реконструкції промислових підприємств). 

Екологічні проблеми, які є надзвичайно актуальними для Сум, важко 

вирішуватимуться в існуючих межах міста. У місті деякі підприємства 

розташовані в безпосередній близькості від жилих кварталів, де частина 

житлових будинків розміщена впритул до територій виробництв.  

У межах міста ускладнюється проблема поховань померлих, оскільки 

планування кладовищ та їх утримання  регламентоване нормами ДБН Б 2.2-

1.2008 «Кладовища, крематорії, колумбарії», вимагає відповідного простору. Ця 

проблема простіше вирішується за рахунок приміської зони. 

РЕАЛІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ. Оскільки важко очікувати від уже 

створених ОТГ, які успішно розвиваються, ініціатив щодо створення міської 

ОТГ з центром у м. Суми, найбільш реалістичним може стати варіант створення 

Сумської міської ОТГ, до складу якої можуть увійти: 

- Сумська міська рада; 

- Стецьківська сільська рада; 

- Великочернеччинська сільрада; 

- Битицька сільська рада. 

Садівська ОТГ утворюється у складі, який передбачений 

Перспективним планом утворення спроможних громад Сумської області, 

Косівщинська сільська рада входить до складу або Степанівської, або 

Садівської ОТГ. 

 За такого розвитку подій місто отримає певний простір для розвитку, але 

не зможе повністю використати економічний потенціал передмістя.  
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Економічні можливості реалістичного сценарію полягатимуть у 

ймовірності зменшення реверсної дотації, консолідації бюджетів, вирівнюванні 

рівнів доходу міських і сільських жителів за рахунок організації єдиного 

економічного простору та активізації торгівлі, а також отримання в 

розпорядження міської влади додаткових ресурсів для виробництва товарів і 

послуг. У той же час значні можливості використання ефекту (обслуговування 

промислових об’єктів за межами міста, використання рекреаційних зон тощо) 

будуть втрачені. 

Соціальні можливості.  За межами впливу міста залишиться досить 

якісний  соціальний потенціал ОТГ, який уже почав формуватися. Проте 

продовжуватиметься міграційний притік сільського населення до міста, який 

навряд чи перекриє міграційний відтік, оскільки на даний час у сільській 

місцевості кількість економічно активного населення є меншою, ніж у міській 

місцевості, а кількість людей похилого віку – більшою (табл. 7). 

Таблиця 7 

Вікова структура населення у міській і сільській місцевостях 

Сумської області, 2014-2017 рр., % 

Показники Роки 2018 р. 

до 2014 

р., +,- 
2014 2015 2016 2017 2018 

Населення у віці 0 – 14 

років: 

міське 

 

13,0 

 

13,2 

 

13,4 

 

13,6 

 

13,6 

 

+0,6 

сільське 12,5 12,6 12,6 12,6 12,7 +0,2 

Населення у віці 15 – 

64 роки: 

міське 

 

76,9 

 

72,1 

 

71,5 

 

70,9 

 

70,3 

 

-6,6 

сільське 65,7 65,7 65,7 65,7 65,6 -0,1 

Населення у віці 65 

років і старше: 

міське 

 

14,1 

 

14,7 

 

15,1 

 

15,5 

 

16,1 

 

+2,0 

сільське 21,8 21,7 21,7 21,7 21,7 -0,1 

Джерело: побудовано за даними демографічного паспорту Сумської області. 

У сільських населених пунктах більше, ніж п’ята частина населення 

представлена людьми старше 65 років, відносна доля яких у віковій структурі 

населення не зазнала значних змін протягом останніх п’яти років. За цей же 
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період доля осіб, старше 65 років у структурі міського населення збільшилася 

на 2%. Тому за будь-якого сценарію розвитку соціальне навантаження на 

місцевий бюджет зростатиме, а можливості його наповнення 

покращуватимуться лише в разі економічного зростання. 

Адміністративні можливості. Адміністративні можливості 

обмежуватимуться визначеними повноваженнями адміністративно-

територіального управління. Адміністрування може викликати опір сільського 

або міського населення у залежності від того, на чию користь буде 

вирішуватися питання. Це вимагатиме прикладання додаткових зусиль на 

погашення конфліктів, що супроводжуватиметься втратами часу та навіть 

відмовою від реалізації певних рішень. Прийняття рішень стає більш 

компромісним, а в окремих випадках – більш конфліктним, особливо в разі 

прийняття рішень щодо використання спільних ресурсів, які окрема громада 

вважала «своїми».  

Просторовий розвиток отримає більше можливостей у порівнянні з 

песимістичним сценарієм, але використання приміської зони, яка уже увійшла 

до складу ОТГ, можливе лише на договірних умовах. На даному етапі 

можливості просторового розвитку, що втрачаються, є важливими для м. Суми, 

яке, не зважаючи на зменшення чисельності населення, відчуває нестачу у 

вільних земельних ділянках. З точки зору розвитку (переходу від простого до 

складного, від нижчого до вищого) призупинення руху у напрямі модернізації 

уже створеного промислово-економічного комплексу області може 

розглядатися як регрес, але на даному етапі економічного розвитку пошук 

можливостей забезпечення життєдіяльності громади має виходити за межі 

промислового виробництва.  
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ДОДАТОК 

ВИЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЦІННОСТІ ТЕРИТОРІЙ 

СПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 

№ 

п/п 

 
Назва об’єкту спільного використання 

Одиниці 

виміру 
Значення 

1  Стецьківська СР га 104,5 

  - Існуюча житлова забудова га 18,9 

  - Громадські центри га 1,6 

  - Вулиці та проїзди га 2,58 

  - Акваторії  га 22,5 

  - Зелені насадження та зелені зони га 58,92 

2 Битицька СР га 276,59 

  - Зелені насадження та зелені зони га 276,59 

3 Великочерчеччинська СР га 9,15 

  - Промислово-комунально-складська зона га 9,15 

4 Бездрицька ОТГ га 89,81 

  - Вулиці та проїзди га 11,08 

  - Акваторії га 12,39 

  - Зелені насадження та зелені зони га 66,34 

5 Нижньо-сироватська ОТГ га 82,56 

  - Існуюча житлова забудова (садибна) га 16,36 

  - Нова житлова забудова (садибна) га 2,0 

  - Громадська забудова га 1,79 

  - Вулиці та проїзди га 25,86 

  - Акваторії га 12,0 

  - Зелені насадження та зелені зони га 24,55 

6 Садівська СР га 50,39 

  - Існуюча житлова забудова (садибна) га 13,59 

  - Нова житлова забудова (садибна) га 36,8 

7 Косівщинська СР га 85,16 

  - Існуюча житлова забудова (садибна) га 22,4 

  - Вулиці та проїзди га 10,1 
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  - Промислово-комунально-складська зона га 14,3 

  - Зелені насадження га 38,36 

8 Степанівська ОТГ га 24,1 

  - Промислово-комунально-складська зона га 11,1 

  - Вулиці та проїзди га 13,0 

9 Миколаївська ОТГ га 15,9 

  - Вулиці та проїзди га 15,9 

 УСЬОГО га 738,16 
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ПРОСТОРОВО-ПЛАНУВАЛЬНИЙ та економічний АСПЕКТи
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Ужгород – місто обласного підпорядкування, адміністративний, 

економічний і культурний центр Закарпатської області. Історичне населене 

місце. Розташоване в західній частині краю на кордоні зі Словацькою 

республікою. Через місто протікає річка Уж. За останні десятиліття розвиток 

міста викликав формування навколо нього урбанізованої зони, яка охопила 

велику кількість довколишніх сіл Ужгорода.  

На сьогоднішній день місто Ужгород та навколишні території мають 

цілий ряд спільних викликів та можливостей, які доцільно вирішувати за 

допомогою міжмуніципального співробітництва. Особливо гостро питання 

співробітництва постало зараз, коли в процесі формування об‘єднаних 

територіальних громад, органи місцевого самоврядування отримують значно 

ширші повноваження та значно більші ресурси для їх реалізації.  

Дослідження присвячене визначенню можливостей та потреб 

співробітництва територіальних громад в межах зони приміського впливу 

Ужгорода (далі – Зона впливу) на основі аналізу поточного стану 

містобудівного та соціально-економічного розвитку Ужгорода та близьких до 

міста територій Ужгородського, Берегівського, Мукачівського та 

Перечинського районів. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ужгород 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ужгородський_район 

 

СИСТЕМА РОЗСЕЛЕННЯ 

Згідно з Генеральною схемою планування території України, Ужгород 

розглядається, як центр Закарпатської обласної і Ужгородської надрайонної 

систем розселення. Місто розташоване на перетині основних осей (осей 

першого рангу) планувального каркасу області – Північний Схід – Південний 

Захід та Північний Захід – Південний Схід. На головних планувальних осях 

розташовані населені пункти Ужгород, Перечин, Чоп, Мукачеве, Іршава, 

Хуст, Тячів. 

До осей другого рангу можна віднести державні національні та 

регіональні дороги і територіальні дороги місцевого значення, які 

забезпечують зв‘язки міста з головними промисловими центрами 

центральної, східної та західної України.  

На перетині цих осей першого рангу формується урбанізоване ядро, яка 

займає лідируюче положення в структурі планувального каркасу області. Це 

т. зв. зона приміського впливу Ужгорода (далі – Зона впливу). 



 
 

160 

 

 

ДОРОЖНЯ МЕРЕЖА І ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ 

Ужгород є найбільшим транспортним вузлом Закарпатської області, 

через який проходить низка європейських автошляхів — E50, E58, E573, а 

також міжнародні автошляхи М06, М08 та автомобільний шлях 

національного значення Н13. Діють залізнична станція Ужгород та аеропорт 

Ужгород. У місті розташований пункт пропуску на кордоні із Словаччиною 

Ужгород—Вишнє Німецьке. Зовнішні зв'язки міста та його приміської зони 

забезпечуються повітряним, залізничним та автомобільним транспортом. 

Сьогодні транспортна мережа міста об'єднує 25 автобусних маршрутів 

та розгалужену мережу таксомоторних перевезень. На автобусних маршрутах 

працюють мікроавтобуси в режимі «маршрутне таксі». Щоденно 

перевозиться близько 38 тис. пасажирів. Місто Ужгород і його приміська 

зона зв'язані з загальною мережею автомобільних доріг України, дорогами 

державного значення — магістральними і регіональними, а також дорогами 

місцевого значення — територіальними та районними. 
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Авіаційні перевезення здійснює Закарпатське обласне КП 

"Міжнародний аеропорт «Ужгород». З 1992 року аеропорт відкритий для 

міжнародного сполучення. Загальна площа льотного поля — 97,12 га. Злітно-

посадкова смуга з капітальним покриттям має довжину 2040 метрів і може 

приймати літаки Ан-24, Ан-26, Як-40, Як-42, Л-410, Cessna, Falcon. Нині 

аеропорт виконує регулярні рейси Ужгород-Київ, а також чартерні рейси на 

замовлення. 

Залізниця забезпечує надійний зв'язок Ужгорода з іншими регіонами 

країни, а також з сусідніми країнами. На південь відходить одноколійна 

електрифікована лінія на Чоп, по якій ходять пасажирські поїзди на Львів 

через головний карпатський хід, а також електропоїзди на Мукачеве і 

дизельні поїзди на Королево/Солотвино. На північ відходить одноколійна 

електрифікована лінія на Львів через Сянки/Самбір, по ній ходять 

електропоїзди на Сянки/Волосянку, а також потяги Солотвино-Львів та 

Солотвино-Київ. Існує також одноколійна електрифікована лінія широкої 

колії через кордон на Кошице, але по ній здійснюються тільки вантажні 

перевезення. В Ужгороді в 2004 році запрацював новий сучасний вокзал 

європейського рівня. Ужгородським відділенням Львівської залізниці 

щорічно перевозиться 3,5 млн тонн вантажів та відправляється понад 10 млн 

пасажирів, включаючи приміські перевезення. 

Ужгород — єдиний обласний центр України, в якому відсутній 

електротранспорт. 1976 року розпочалося проектування тролейбусної 

транспортної мережі, однак з невідомих причин будівництво так і не було 

розпочато. 

Крім цього, в місті діє мала вузькоколійна дитяча залізниця, 

побудована в 1947 році, яка з'єднує центральну частину міста (пл. 

Театральна) з Підзамковим парком. 

 

НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ МІСТА 

Населення Ужгорода росло нерівномірно. До початку 90-х років XX 

сторіччя кількість мешканців міста досягла максимального рівня — 120 

тисяч чоловік. Проте в подальші роки відзначалася депопуляція населення. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Ужгород#Населення 

За даними Головного управління статистики в Закарпатській області 

станом на 1 грудня 2014 р. населення міста становило 115, 947 тис. Якщо 

розглядати динаміку зміни чисельності населення міста в масштабі десятка 
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років - спостерігається тенденція помірного спаду, від 120тис. в 1991р. до 117 

тис. в 2001р. Але більш детальний аналіз даної динаміки свідчить, що 

чисельність населення міста зростала до 126 тис. в 90-х роках, стрімко 

понизилася в 2000-2001р. і повільно продовжує спад. 

 

ЖИТЛОВИЙ ФОНД 

Ужгород – багатогалузевий економічний, адміністративний та 

культурний центр Закарпатської області. Територія міста займає площу 

близько 40 км². 

Близько 80%, від загальної площі займають сельбищні території. Із них 

– 42% займають житлові райони; 8% - ділянки закладів та підприємств 

обслуговування; 8,5% - зелені насадження; 7% - вулиці, дороги, площі та 

проїзди; 5,5% - автостоянки і гаражі. 

Ужгород відноситься до категорії історичних міст із цінною 

архітектурно-планувальною спадщиною. На території міста збереглися 

основні риси й ознаки старого планування, ансамблі та окремі будинки, 

унікальної історичної, містобудівною й архітектурною цінністю, а також 

рядова житлова забудова високої якості. Деякі вулиці, зафіксовані забудовою 

різних періодів, зберігають напрямки доріг і торгових шляхів давньоруського 

періоду і середньовіччя. На території міста розташовано 5 об‘єктів, що мають 

статус пам‘яток архітектури загальнодержавного значення. Крім того, в місті 

є пам‘ятки містобудування і архітектури місцевого значення, значна кількість 

пам‘яток історії та археології. 
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Розподіл населення по території міста є нерівномірним, це пов‘язано із 

розвитком житлових районів в різні роки і періоди. 

*за матеріалами дослідження к.т.н., доцента Голика Й.М., к.т.н. Кіс Н.Ю 

Житловий фонд міста на 1.01.2003 року становив 2243,6 тис. м
2 

загальної площі. 

Типи забудови Загальна площа, тис. 

м
2
 

% 

- багатоквартирна 1705,7 76 

- садибна 537,9 24 

Разом 2243,6 100 

З наведеної таблиці видно, що питома вага житлового фонду припадає 

на багатоквартирну забудову (76%). Середня житлова забезпеченість по 

місту становить 19,1 м
2
/чол. Слід відмітити, що житлозабезпеченість складає: 

- в багатоквартирній забудові – 18,5 м
2
/чол. 

- в садибній забудові – 21,3 м
2
/чол. 

Багатоквартирне житлове будівництво 

Загальний обсяг нового багатоквартирного будівництва становитиме 

378,3 тис. м
2
 загальної площі і розподіляється таки чином: 

- незавершене будівництво – 30,5 тис. м
2
 загальної площі 

- вибіркова забудова та надбудова - 60,0 тис. м
2
 загальної площі 

- нове будівництво – 287,8 тис. м
2
 загальної площі 

Таким чином, щорічне введення багатоквартирного житла на протязі 

розрахункового строку складає 17,2 тис. м
2
 

Для розміщення нового обсягу багатоквартирного будівництва 

приймалася середня щільність 6330 м
2
/га. Для розміщення обсягів вибіркової 

забудови потребується 6,3 га території. Потреба в територіях на 

розрахунковий строк для розміщення обсягів багатоквартирної забудови 

складає – 51,77 га. Ця територія знаходиться у межах міста (землі 

знаходяться у власності міста). 

Садибна забудова 

Враховуючи динаміку росту потреби населення мати власний будинок 

з присадибною ділянкою та орієнтацією нової політики у формуванні 

житлового будівництва на садибну забудову, проаналізував територіальні 
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ресурси, можливо прогнозувати збільшення вводу садибного будівництва на 

протязі розрахункового строку. 

Розрахункову щільність населення територій садибної забудови було 

прийнято відповідно до розміру присадибної ділянки 0,06 га, з відповідною 

щільністю населення для районів садибної забудови у 43 люд/га. 

На розрахунковий строк по наведених у таблиці площадках можливо 

розмістити 40 ділянок із житловим фондом біля 6,0 тис. м
2
 загальної площі. 

Загальний обсяг нового житлового будівництва по місту до кінця 

розрахункового строку складатиме 663,9 тис. м
2
 загальної площі і 

розподіляється таким чином: 

- багатоквартирне – 378,3 тис. м
2
 загальної площі або 57% від загального 

обсягу; 

- садибне – 285,6 тис. м
2
 загальної площі або 43% від загального обсягу 

Щорічний ввід житлового будівництва в середньому складає 30,0 тис. 

м
2
 загальної площі. 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/generalnyts-plan-mista/ 

 

ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ 

Населення м. Ужгород нараховує близько 113,4 тис. осіб. Територія 

міста займає 3980 га. Перепад висотних геодезичних відміток – 113 м. 

Господарську діяльність з централізованого водопостачання та 

водовідведення міста та частково прилеглих сіл: Коритняни , Кінчеш , 

Часловці, Баранинці, Минай – здійснює КП «Водоканал м. Ужгорода». На 

обліку у підприємства налічується 44380 абонентів, з них: 

- фізичних осіб (населення) – 42084; 

- суб‘єкти господарювання (підприємства, бюджетні установи, інші) – 

2296. 

Рішенням народного комітету м. Ужгорода від 21.07.1945 р. №847 

створено підприємство водопроводу і каналізації. Реалізація води з 600 тис. 

м3 у 1945 р. зросла до 5,6 млн. м3 у 2010 р. За цей час водоканал виріс у 

велике підприємство, додатково було побудовано ІІ і ІІІ насосно-

фільтрувальні станції поверхневого водозабору продуктивністю більше 25 

тис. м3/добу. Введено в експлуатацію підземний водозабір «Минай» з 21 

свердловиною, на території міста є 9 підвищувальних насосних станцій для 

забезпечення водопостачання висотної забудови (більше 5 поверхів). 
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Побудовані очисні споруди каналізації та 11 станцій перекачування стічних 

вод. Протяжність мереж водопроводу складає 285,8 км, каналізації 205,8 км, 

тоді як в 1945 р. відповідно складала 45 км і 30 км. 

Водопостачання м. Ужгород здійснюється посередництвом підземного 

та поверхневого водозаборів: 

- підземний водозабір – водозабір «Минай», продуктивністю 30,0 тис. 

м3/добу; 

- поверхневий водозабір – комплекс насосно-фільтрувальних станцій 

(НФС-І, ІІ, ІІІ) на дериваційному каналі р. Уж, загальною продуктивністю 

37,3 тис. м3/добу: 

*НФС-І збудована в 1929 році з проектною продуктивністю 4 тис. м3. У 50-ті 

роки реконструйована з доведенням потужності до 12 тис. м3/добу; 

*НФС-ІІ збудована у 1970 році, продуктивність 13,5 тис. м3/добу; 

*НФС-ІІІ збудована в 1987 році, продуктивність 11,8 тис. м3/добу 

Подача води з водозабору у місто здійснюється посередництвом 3-х 

водогонів. На розподільчій мережі у мікрорайонах житлової забудови 

розташовані підкачуючі насосні станції у кількості 9 штук. 

Водовідведення 

Система водовідведення міста складається з 205,8 км каналізаційних 

мереж, у т. ч.: 

- Головні колектори – 6,5 км 

- Напірні колектори – 18,2 км 

- Вулична мережа – 96,9 км 

- Внутрішньо квартальна та дворова мережа – 84,2 км 

- 11-ти каналізаційних насосних станцій. 

Системою КНС стоки з території міста подаються на КОС. 

Стоки через систему самопливних колекторів відводяться на 

каналізаційні насосні станції, які напірними колекторами відводять їх на 

основні каналізаційні насосні станції (КНС №1 та №4) відповідно 

лівосторонньої та правосторонньої частини міста. З двох основних КНС 

стоки потрапляють на каналізаційні очисні споруди (КОС). Облік зворотних 

вод (очищених стоків) на випуску з КОС у річку Уж здійснюється 

ультразвуковим витратоміром EXO R – 2. Проектна продуктивність КОС 

складає 50,0 тис. м3/добу. З огляду на те, що у ¾ частини міста 
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загальносплавна система каналізації, КОС перевантажені. У періоди дощів, 

сніготанення споруди пропускають 50-80 м3/добу стічних вод. 

Необхідна реалізація проекту реконструкції каналізаційних очисних 

споруд з розширенням потужності до 80 тис. м3/добу. Мул зневоднюється на 

мулових майданчиках, а потім вивозиться у бурти на території КОС. 

http://voda.uz.ua/?page_id=430 

ОБ’ЄКТИ СПІЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

Житло. Генеральним планом на землях суміжних сільських рад та ОТГ 

намічено 7 основних райони садибної забудови: 

Перелік ділянок Територія, га К-ть ділянок 
Житловий фонд, 

тис. м
2
 

Район кар‘єру 1,56 22 3,3 

Територія біля м-ну 

«Червениця» 
47,14 676 101,4 

Вул. Соловіна 7,86 113 17,0 

Район аеропорту 18,1 259 38,9 

Район амфітеатру 4,9 70 10,5 

Район студентської 

набережної 
26,08 374 56,1 

Район «Радванка» 23,51 337 50,6 

РАЗОМ 129,97 1863 279,6 

Ці райони мають зручний транспортний зв‗язок з центральною 

частиною міста, забезпеченні первинним обслуговуванням та повним 

інженерним обладнанням. 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/generalnyts-plan-mista/ 

Зона громадських об’єктів. Ужгород, як обласний центр, потребує 

розміщення торговельних центрів (супермаркетів будівельних матеріалів, 

побутової техніки, з продажу автомобілів, промислових та продовольчих 

товарів). Крім того місту необхідні території для розміщення закладів для 

обслуговування туристично-рекреаційної галузі. 

Так, на території Оноківської сільської ради, передбачено 29,2 га 

земель для розміщення об‘єктів обслуговування як обласного, так і 

загальноміського значення.  
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На території Баранинської ОТГ передбачено 51,1 га земель для 

обслуговування нових житлових районів. 

Всього під громадське обслуговування в генеральному плані намічено 

73,0 га територій. 

Всі намічені об‘єкти мають зручне транспортне сполучення по мережі 

проектних вулиць з центральною частиною міста та основними районами 

житлової забудови, та вихід на зовнішню мережу автомобільних доріг, що 

пов‘язують м. Ужгород з районами області та іншими обласними центрами 

України. 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/generalnyts-plan-mista/ 

Рекреаційна зона. Згідно генерального плану м. Ужгород, на 

розрахунковий період необхідно додатково біля 32,0 га зелених насаджень 

загального користування.  

Збільшення зелених насаджень намічається за рахунок збільшення 

озеленення Студентської набережної до Боздошського мосту (біля 0,8 га) і 

проектного гідропарку з набережною в районі «Радванка» (34,0 га). Поряд із 

зеленими насадженнями загального користування передбачається необхідний 

обсяг зелених насаджень спецпризначення: 

- Озеленення санітарно-захисних зон від промислових підприємств; 

- Озеленення прибережних захисних смуг уздовж р. Уж і водоймищ; 

- Озеленення уздовж проектних вулиць. 
https://rada-uzhgorod.gov.ua/generalnyts-plan-mista/ 

Транспортно-комунікаційна зона, в даному генеральному плані, 

отримає значний розвиток в південному та північному напрямках. 

Крім організації на даних територіях сельбищних та рекреаційних зон, 

генеральним планом передбачені заходи щодо створення західної частини 

зовнішнього обходу міста Ужгород. 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/generalnyts-plan-mista/ 

Мінерально-сировинна база будівельних матеріалів у межах зони 

впливу (Ужгородський район) представлена: 

- Великогаєвське-1 родовище глини: 0,2 км на Пн-С від с. В.Гаєвці. Запаси 

по категорії А + В + С1 = 756 тис. м
3
; 

- Великогаєвське-2 родовище глини: на Пн-С околиці с. В.Гаєвці. Запаси по 

категорії А + В + С1 = 392 тис. м
3
; 

- Великодобринське родовище суглинків: 23 км на Пн-С від м. Мукачево. 

Запаси по категорії А + В + С1 = 296 тис. м
3
; 
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- Минайське родовище суглинку і глини: 0,5 км на Пн-З від с. Минай. 

Запаси по категорії А + В + С1 = 296 тис. м
3
; 

- Соломонівське (Чопське) родовище глини і піску: 21 км на Пн-З від м. 

Ужгород. Запаси по категорії А + В + С1 = 1700 тис. м
3
; 

- Солотвинське родовище суглинку: 1,4 км на Пн-С від с. Солотвино. 

Запаси по категорії А + В + С1 = 312 тис. м
3
; 

- Ужгородське родовище суглинку: Пн-З околиця м. Ужгород. Запаси по 

категорії А + В + С1 = 209 тис. м
3
; 

- Худлівське родовище суглинку: 1 км на С від с. Худлове. Запаси по 

категорії А + В + С1 = 635 тис. м
3
. 

Дані родовища будівельних матеріалів є сировинною базою для 

промисловості будівельних матеріалів міста. Рішення генерального плану 

враховує наявність даного фактору та можливу перспективу спільного 

використання. 

https://rada-uzhgorod.gov.ua/generalnyts-plan-mista/ 

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МІСТОБУДІВНОГО РОЗВИТКУ МІСТА ТА 

ПРИЛЕГЛИХ ТЕРИТОРІЙ 

Реформа децентралізації влади в Україні на сьогодні фактично є 

реформою сільських, селищних та міських громад (міст районного значення), 

в той час як міста обласного значення (МОЗ) залишилися невключеними в 

цей процес. У представників влади МОЗ часто складається враження, що ця 

реформа стосується лише села, а містам таке об‘єднання не вигідне, оскільки 

при об‘єднання міст з навколишніми селами значно зростуть витрати на 

утримання соціальної інфраструктури, у той час як бюджетні надходження 

зростуть порівняно не на багато. В той же час досвід роботи з сільським 

радами свідчить, що представники навколишніх сіл не бажають 

об‘єднуватися з містами, боячись втратити владу та вплив. 

Разом з тим, Закарпатська область є єдиним регіоном України, де 

обласною державною адміністрацією не складений, а обласною радою не 

затверджений Перспективний план утворення спроможних громад. 

Натомість процеси утворення об‘єднаних громад відбуваються і на сьогодні в 

області функціонують 6 таких громад – Баранинська сільська, Вільховецька 

сільська, Полянська сільська, Іршавська міська, Перечинська міська та 

Тячівська міська громади. Такий стан справ дає підстави припускати, що ці 

процеси в області відбуваються доволі безсистемно, без відповідного 

комплексного підходу в оцінці та розрахунках як економічної спроможності 
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проектованих громад, так і відповідності саме таких конфігурацій Методиці, 

а інколи і елементарній доцільності таких об‘єднань. Так, створена на межі 

міста Ужгород Баранинська ОТГ своїм центром має село Баранинці, яке 

фактично є передмістям обласного центру, не знаходиться на основних 

транспортних магістралях в рамках громади, а з майже половини населених 

пунктів громади потрапити до Баранинець можна лише через місто Ужгород. 

Крім того, Баранинська громада є дотаційною (базова дотація у 2019-му році 

складає 4 423,9 тис.грн.)  

Натомість, у 2016-му році управлінням містобудування та архітектури 

Закарпатської обласної державної адміністрації було розроблено проект 

Перспективного плану утворення спроможних громад області, де 

пропонувалося створити 38 громад. В такій конфігурації нового 

адміністративно-територіальнго устрою Закарпатської області передбачалося 

створення Ужгородської об‘єднаної громади, до якої б увійшли 15 сільських 

рад (35 населених пунктів). 

 

 

 

Однак цей варіант керівництвом області було відкинуто.  



 
 

170 

 

Наступною пропозицією, яка розглядалася в ОДА була така, яка 

пропонувала створення в області 94-х громад, а в межах Ужгородського 

району 6-ти громад, 4 з яких створювалися безпосередньо на межі Ужгороду.  

 

 

Однак цей варіант також не було схвалено і до сьогоднішнього дня 

ніякого альтернативного не сформовано. 

При активній позиції органів місцевого самоврядування Ужгорода як 

МОЗ щодо включення до процесів реформи адмінтерустрою Україні можуть 

виникнути можливості та в подальшому покращується просторовий та 

економічний розвиток Ужгорода як міської громади. Натомість при пасивній 

позиції органів місцевого самоврядування МОЗ Ужгорода ці можливості 

можуть бути втраченими. 

Отже, розвиток МОЗ Ужгорода та прилеглих територій може бути в 

трьох сценаріях: оптимістичний прогноз, реалістичний та песимістичний.  

Нижче буде описаний оптимістичний прогноз розвитку Ужгорода та 

прилеглих територій, тобто все те, що необхідне місту в територіально-

економічному сенсі буде забезпечене завдяки благо приємним відносинам з 

прилеглими територіями.  
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Відповідно реалістичний прогноз – це неповна забезпеченість 

територіально-економічними ресурсами для розвитку міста завдяки благо 

приємним відносинам тільки з частиною прилеглих територій. А 

песимістичний – це повна їх відсутність. 

Крім того, містобудівна та просторово-планувальна ситуація, яка 

слалася за участю міст обласного значення Ужгород, Мукачево та Чоп та їх 

зон міського впливу, дає підстави припускати можливість налагодження 

агломеративних зв‘язків між цими містами та навіть утворення агломерації 

на зразок агломерації «Труймясто» (Trójmiasto, Польща, Поморське 

воєводство) 

 

Агломерація Труймясто 

Польща 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В подальшому в описі сценаріїв розвитку, ми включатимемо до них 

також і можливість (або відсутність такої) утворення Ужгородської 

агломерації у складі Ужгородської, Мукачівської та Чопської міських рад в 

розумінні проекту закону №6743 «Про міські агломерації» 
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Оптимістичний сценарій 
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Оптимістичний сценарій 

Ужгородська об‘єднана територіальна громада утворюється у вигляді, 

наближеному до запропонованого у 2016-му році управлінням 

містобудування та архітектури Закарпатської ОДА, а саме у складі: 

- Ужгородської м/р; 

- Баранинської с/р (ОТГ); 

- Кам‘яницької с/р; 

- Оноківської с/р; 

- Руськокомарівська с/р; 

- Сторожницька с/р; 

- Тарновецька с/р; 

- Холмківська с/р; 

- Коритянська с/р; 

- Часлівецька с/р; 

- Великогаєвецька с/р; 

- Ратівецька с/р; 

- Сюртівська с/р; 

- Паладь-Камарівецька с/р; 

- Галоцька с/р. 

Разом з цим утворюються Мукачівська та Чопська об‘єднані громади в 

межах своїх приміських зон – 20 та 10-15 км відповідно. 

Таким чином утворюються максимально наближені одна до одної 3 

великих громади з центрами у містах обласного значення, які є потужними 

центрами економічного зростання в регіоні і зв‘язані між собою розвиненою 

транспортною (залізничною та автомобільною) інфраструктурою. Це 

створює вкрай сприятливі умови для утворення Ужгородської агломерації. 

Громади, які можуть бути утвореними і не увійдуть до складу Ужгородської, 

Мукачівської або Чопської (Середнянська, Велико-Добронська…), 

увійшовши до складу агломерації, також отримають потужній розвиток, 

використовуючи своє вигідне розташування. 
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Песимістичний сценарій 
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Песимістичний сценарій 

Розглядається у варіанті, наближеному до запропонованого, як 

альтернативного до варіанту управління містобудування та архітектури 

Закарпатської ОДА, а саме – Ужгородська ОТГ не створюється (міська рада 

залишається в своїх існуючих межах), натомість на межі міста, окрім уже 

утвореної Баранинської ОТГ, утворюються (проектно) Сторожицька, 

Холмівська та Оноківська громади, у яких складаються недружні відносини з 

Ужгородською міською радою. 

Також не утворюються Мукачівська та Чопська громади, або 

утворюються у вкрай «урізаному» (порівняно з оптимістичним сценарієм) 

форматі – приєднавши лише безпосередньо прилеглі до міст сільські ради. 

Між містами Ужгород, Мукачево та Чоп і на їх межах утворюються об‘єднані 

громади, з якими також не складаються дружніх відносин. Це, окрім 

перешкоджання в просторовому розвитку названих міст, практично 

унеможливлює створення описаної в оптимістичному сценарії агломерації. 
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Реалістичний сценарій 
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Реалістичний сценарій. 

Ужгородська ОТГ утворюється у складі: 

- Ужгородської м/р; 

- Оноківської с/р; 

- Сторожницької с/р; 

- Холмківська с/р; 

- Коритянська с/р. 

Мукачівська та Чопська ОТГ утворюються у вкрай «урізаному» 

(порівняно з оптимістичним сценарієм) форматі – приєднавши лише 

безпосередньо прилеглі до міст сільські ради. 

Перспективи утворення Ужгородської агломерації у форматі, 

передбаченому оптимістичним сценарієм, вкрай нереалістичні, оскільки в 

розумінні проекту закону №6743 «Про міські агломерації», агломерація 

розглядається в першу чергу, як адміністративно-територіальне утворення, а 

не форма господарської взаємодії рівноправних громад-партнерів. Крім того, 

закладений в законопроекті принцип нерозривності території агломерації 

практично нівелює можливість створення Ужгородської агломерації в разі 

утворення невеликих громад навколо Ужгорода, Мукачева та Чопа. 

 

ОЦІНКА ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ м. УЖГОРОД 

I. Загальні підходи 

Найбільшу вагу при оцінці потенціалу мають такі складові: 

- чисельність і структура населення: а) динаміка загальної чисельності; б) 

динаміка питомої ваги економічно активного населення; в) динаміка 

питомої ваги осіб пенсійного віку; г) динаміка природного приросту 

населення; д) динаміка чисельного складу сім‘ї; е) щільність населення; є) 

структура населення за віком, статтю, освітою, місцем проживання тощо; 

- чисельність економічно активного населення: а) динаміка економічно 

активного населення; б) динаміка безробіття; в) навантаження на 1 робоче 

місце за сферами діяльності; г) динаміка самозайнятого населення; д) 

динаміка чисельності найманих працівників; 

- вартість основних засобів виробництва та інвестиції: а) динаміка 

вартості основних засобів; б) динаміка вартості основних засобів за 

галузями економіки; в) динаміка інвестицій; г) структура інвестицій за 

джерелами надходження; д) динаміка інвестицій за галузями економіки; 

- розмір місцевого бюджету: а) динаміка надходжень до бюджету; б) 

динаміка видатків з бюджету; в) динаміка профіциту (дефіциту) бюджету; 
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г) структура податкових та інших надходжень до бюджету; д) динаміка 

бюджетних субвенцій; 

- соціальна інфраструктура: а) динаміка кількості об‘єктів соціальної 

інфраструктури; б) приведене навантаження на об‘єкти інфраструктури; 

в) динаміка введення в дію нових об‘єктів інфраструктури; г) динаміка 

транспортного забезпечення пасажироперевезень; д) динаміка утилізації 

твердих побутових відходів. 

Спадна динаміка чисельності населення створює проблеми для 

функціонування уже створених економічних потужностей, оскільки, за інших 

однакових умов, підприємства мають справу із скороченням загального 

попиту, яке може обумовлювати зменшення зайнятості. Якщо така тенденція 

спостерігається в містах обласного значення, як правило, вивільнені 

працівники переміщуються у більші населені пункти або за кордон, що ще 

більше загострює проблему формування трудового потенціалу. Основними 

чинниками погіршення демографічного стану є сукупність причин соціально-

економічного характеру. 

II. Аналіз втрат потенціальних можливостей 

Закарпатська область є однією з небагатьох областей України (Івано-

Франківська, Рівненська, Тернопільська, Чернівецька обл.), де переважає 

сільське населення. В області  на 01.01.2019 р.  проживало 1256,8 тис. осіб, з 

яких міське населення складало 37,1%.   Обласний центр Закарпатської 

області – м. Ужгород є найзахіднішим обласним центром України, 

розташованим в західній частині Закарпатської області. Місто розташоване у 

безпосередній близькості до кордонів з європейськими країнами. Західна 

лінія територіальної межі міста збігається з Державним кордоном України із 

Словаччиною. Відстань до найближчих європейських столиць становить: до 

Будапешту – 330 км, Братислави – 490 км, Варшави – 550 км, Відня – 555 км. 

Демографічний розвиток Закарпатської області і безпосередньо Ужгороду 

впродовж останніх 20 років характеризується тенденцією до поступового 

скорочення чисельності населення. З 2013 р. по 2018 р. населення м. Ужгород  

скоротилося на 1,4 тис. осіб або 1,2% (табл. 1) .  
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Таблиця 1 

Динаміка чисельності населення м. Ужгород, 2013-2018 рр. 

 

Показники 

Роки 2018 р. 

до 

2013 

р., %; 

+, - 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Населення 

Закарпатської обл. – 

всього, тис. осіб 

 

1254,4 

 

1256,9 

 

1259,6 

 

1259,2 

 

1258,8 

 

1258,1 

 

100,3 

Наявне населення м. 

Ужгород – всього, 

тис. осіб 

 

116,3 

 

115,9 

 

115,5 

 

115,2 

 

114,0 

 

114,0 

 

98,0 

Постійне населення 

м. Ужгород, тис. осіб 

114,8 114,4 114,0 113,6 112,4 112,4 97,9 

Кількість 

народжених, осіб 

1389 

 

1365 1279 1218 1155 1033 74,4 

Кількість померлих, 

осіб 

1245 1225 1261 1416 1255 1301 104,5 

Природний приріст 

(скорочення) 

144 140 18 -198 -100 -268 -412 

Кількість прибулих, 

осіб 

1257 1089 1231 163 6013* 8317* 13,0** 

Кількість вибулих, 

осіб 

1803 1656 1606 1121 6110* 8233* 62,2** 

Міграційний приріст 

(скорочення) 

-546 -567 -357 -958 -97* 84* 412** 

* – дані в цілому по області; 

** – 2016 р. до 2013 р. 

Джерело: розраховано за даними Управління служби статистики в Закарпатській області. 

Зменшення населення пояснюється поступовим природним його 

скороченням, а також значним міграційним скороченням, рівень якого дещо 

знизився до кінця 2017 р. Як і в усіх інших регіонах України демографічна 

ситуація по області та місту погіршується: загальний коефіцієнт 

народжуваності з 2013 р. по 2018 р. в Ужгороді скоротився з 14,7 до 9,1 (на 

1000 осіб наявного населення), дещо зменшився і загальний коефіцієнт 

смертності – з 11,8 до 11,4, але це не сповільнило природне скорочення 

населення.  



 
 

180 

 

Відтворення демографічної структури населення міста за рахунок 

природного та механічного приросту в післявоєнні роки та радянський період 

призвели до структурної зміни національного складу. Якщо у 1930 році в 

місті чисельність русинів-українців складала 25 %, чехів і словаків - 30%, 

євреїв – 24,3 %, угорців – 18%, німців – 3,2%, то станом на сьогодні в місті 

мешкає населення понад 70 національностей. Згідно статистичних даних 

основну його частину складають українці (в т.ч. населення, що ідентифікує 

себе русинами) – 77,7% (близько 90 тис.осіб). Серед інших національностей 

вагому частку займають росіяни – 9,6 % (11,2 тис.осіб), угорці - 6,9% 

(близько 8,0 тис.осіб), словаки – 2,2% (2,5 тис.осіб) та роми – 1,5 % (1,7 

тис.осіб). Меншою є кількість євреїв, поляків, чехів, болгар, вірменів, 

азербайджанців та представників інших національностей. За період з 1970 по 

1989 р., коли місто розвивалося, як потужний промисловий центр, 

спостерігалося щорічне збільшення чисельності населення в середньому на 

2,5 тис.осіб за рахунок механічного та природного приросту. Погіршення 

соціально-економічної ситуації в країні призвело до погіршення 

демографічної ситуації як в цілому по країні, так і в м. Ужгороді, зокрема за 

рахунок зовнішньої міграції, яка є значно вищою, ніж в цілому по Україні. 

Переміщення населення на тлі спадної динаміки його чисельності у 

напрямах: 

- з віддалених населених пунктів у селища, містечка та міста; 

- з невеликих міст до міст обласного значення та обласних центрів; 

- з обласних центрів до столиці; 

- з усіх населених пунктів за межі країни.  

 Зростання інтенсивності міграційних переміщень викликає ряд 

проблем. До них доцільно віднести: 

- нестачу кваліфікованих кадрів у сільській місцевості; 

- утруднення управління трудовими ресурсами, унаслідок виникнення 

невідповідності між місцем проживання та місцем реєстрації громадян; 

- зростання навантаження на інфраструктуру міста без належного 

ресурсного підкріплення; 

- зменшення податкових надходжень до місцевого бюджету; 

- неефективне використання субсидій; 

- зростання собівартості надання адміністративних послуг; 

- скорочення локальних ринків. 

Набуті вигоди або втрачені можливості для міста Ужгород можуть 

мати економічний, соціальний, адміністративний та просторовий характер і 
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формуватися в залежності від сценаріїв розвитку подій. За різного збігу 

обставин ці сценарії можуть бути оптимістичним, реалістичним чи 

песимістичним.  

ПЕСИМІСТИЧНИЙ сценарій розвитку міста складається в тому 

випадку, коли керівництво міста не ініціює створення міської ОТГ із 

включенням сільських громад, які за Генеральним планом входять до 

приміської зони, випускаючи з-під управлінського контролю важливі для 

розвитку міста території. У випадку розвитку подій за песимістичним 

сценарієм втрати міської громади перевищуватимуть її вигоди. На даний час 

Закарпатська область має найменшу кількість створених ОТГ (всього 6), 

серед яких лише одна створена в Ужгородському районі, на східних 

околицях міста. Закарпатська область також є єдиною в Україні, де не 

розроблено Перспективний план створення ОТГ, що створює немало 

правових колізій та проблем, оскільки наявність Перспективного плану, який 

відображає бачення регіональною владою оптимального варіанту 

майбутнього базового адміністративно-територіального устрою області, 

передбачене як Законом «Про добровільне об‘єднання територіальних 

громад» і урядовою Методикою його реалізації, так і законами, що 

регламентують фінансування ОТГ уже як суб‘єктів прямих міжбюджетних 

відносин з державою. 

Вплив чинників економічного характеру стосується: 

- обсягу бюджетних надходжень; 

- доходів населення; 

- обсягу роздрібного товорообороту та надання інших послуг; 

- обсягу ресурсів і випуску продукції. 

Бюджетні втрати. Обсяг бюджетних надходжень залежить від 

структури податкових надходжень, яка може змінюватися в залежності від 

різних сценаріїв розвитку подій. За реалізації песимістичного сценарію 

бюджет міста втрачатиме податок на земельну нерухомість, розміщену за 

його межами. Цей податок і зараз не надходить до міського бюджету, тому 

мова йде не про абсолютні втрати, а про втрачені можливості. Бюджетні 

втрати також можуть стосуватися збільшення реверсної дотації (у 2018 р. 

вона скала 52,7 млн грн млн грн, а в бюджеті на 2019 р. запланована у розмірі 

77,9 млн грн), що є наслідком збільшення різниці між кількістю наявного і 

постійного населення, а також втрати рентних платежів (втрачені 

можливості).  
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У структурі бюджетних надходжень основну частку складають: 

податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок та акциз, які в сукупності у 

2018 р. сстановили  87,3% (табл.2). 

Таблиця 2 

Структура надходжень до загального фонду бюджету м. Ужгород, 2018 р.,  

Показники % 

Податок на доходи фізичних оіб 63,7 

Єдиний податок 15,2 

Акцизний податок 8,4 

Плата за землю 6,0 

Плата за надання адміністративних послуг 4,0 

Інші податки і збори 2,7 

Джерело: за даними, розміщеними на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

Доходи і видатки зведеного бюджету міста постійно зростають, але це 

зростання включає в себе й інфляційну складову (табл. 3). 

Приріст надходжень місцевих податків і зборів до бюджету за 2018 рік, 

в порівнянні з попереднім роком, склав 30 145,4 тис. грн. за рахунок таких 

факторів впливу:  

- збільшення надходжень єдиного податку на суму 24 974,8 тис. грн. 

зумовлене зростанням кількості платників – фізичних осіб та ставки 

податку для платників другої групи, внаслідок підвищення мінімальної 

заробітної плати; 

- податку на нерухоме майно, транспортного податку, єдиного податку, 

туристичного збору, податку на майно;  

- зростання плати за землю в сумі 3 059,6 тис. грн. в результаті збільшення 

ставки земельного податку на 16-20 %;  

- збільшення плати за надання адміністративних послуг. 
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Таблиця 3 

Динаміка основних податкових надходжень до загального фонду 

бюджету м. Ужгород, 2015-2019 рр., млн грн 

Види податків Роки 2019 р. 

до 2015 

р., % 
2015 2016 2017 2018 2019 

(план) 

Податок на доходи 

фізичних осіб 

193,2 292,0 417,8 526,5 605,4 313,3 

Єдиний податок 46,3 69,9 100,0 120,9 134,0 289,4 

Плата за землю 25,6 40,1 46,8 47,6 57,2 223,4 

Джерело: за даними, розміщеними на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

За прогнозними розрахунками обсяг податків, зборів та інших платежів 

бюджету міста на 2019 рік складе 952 471,1тис. грн, що у порівнянні з 

очікуваними надходженнями 2018 року, більше на 74 274,3тис.грн або на 

8,5%, в тому числі: – по загальному фонду – більше на 96 397,4 тис. грн або 

на 11,8%; – по спеціальному фонду – менше на 22 123,1тис.грн. або на 35,8%.  

Бюджет Ужгорода, як і інших міст України, має чітко виражену 

соціальну спрямованість, про що свідчить динаміка основних видатків 

бюджету (табл. 4). 

Базовим джерелом наповнення загального фонду міського бюджету на 

2019 р. залишається податок на доходи фізичних осіб (66%). Як бачимо, 

ПДФО забезпечує більше половини надходжень до міського бюджету, а це 

вказує на залежність фінансового благополуччя міста від чисельності 

зайнятих та їх доходів. Названа залежність є ризикованою з точки зору 

забезпечення зайнятості, а також старіння населення. На даний час 

законодавство визнає пенсіонерів категорією громадян, які підпадають під 

пільгове забезпечення соціальними послугами, зокрема послугами з 

пасажирських перевезень.  
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Таблиця 4 

Динаміка основних видатків бюджету м. Ужгород, 2017-2019 рр., 

млн грн 

Видатки Роки 2019 р. до 2017 

р., % 
2017 2018 2019 (план) 

Освіта 372,2 486,5 541,2 145,4 

Соціальний захист  

280,9 

 

318,3 

 

254,5 

 

 

90,6 

Охорона здоров‘я 164,4 224,6 222,2 135,2 

Державне управління 78,8 121,3 152,4 193,4 

Реверсна дотація 32,7 52,7 77,9 238,2 

Житлово-комунальне 

господарство 

 

52,2 

 

52,8 

 

49,5 

94,8 

Фізична культура і спорт  

5,4 

 

8,1 

 

9,0 

 

166,7 

Культура і мистецтво 27,2 8,3 8,2 30,1 

Джерело: за даними, розміщеними на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

У м. Ужгород на 2019 рік розроблена Програма фінансування видатків 

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на 

міських автобусних маршрутах загального користування відповідно до 

статей 26, 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» статей 

12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», статті 6 Закону України «Про статус ветеранів військової служби, 

ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких 

інших осіб та їх соціальний захист», статті 20, 21 Закону України «Про статус 

і соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист 

військовослужбовців та членів їх сімей», статті 13 Закону України «Про 

охорону дитинства», статті 38-1 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 

17.05.1993 № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті 

загального користування» та постанови Кабінету Міністрів України від 

16.08.1994 № 555 «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів 
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України від 17 травня 1993 р. N 354». Обсяг фінансування Програми на 2019 

р. передбачено в розмірі 32 млн грн. 

Територіальна обмеженість міста, хоча й не напряму, обмежує й 

зайнятість. Скорочення числа штатних працівників при скороченні 

локального ринку буде прискорюватися, особливо зважаючи на різницю 

економічних потенціалів прикордонних територій Закарпатської області. В 

області спостерігається специфічна трудова міграція, коли в літній період 

населення прикордонних районів виїжджає на сезонні роботи до сусідніх 

країн, а по їх закінченню – повертається, збільшуючи навантаження на 

вакантні робочі місця (табл 5). 

Таблиця 5 

Навантаження на робочі місця в Закарпатській області, 2013-2018 рр., 

осіб 

Періоди Роки 2018 р. 

до 

2013 

р., % 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Січень 12 10 13 21 7 4 33,3 

Лютий 12 11 14 15 7 4 33,3 

Березень 12 10 13 10 5 3 25,0 

Квітень 10 11 10 15 6 3 30,0 

Травень 9 10 11 12 5 3 33,3 

Червень 9 8 10 12 5 3 33,3 

Липень 9 9 11 14 6 3 33,3 

Серпень 8 8 8 6 3 3 37,5 

Вересень 7 7 7 4 3 2 28,6 

Жовтень 7 7 9 5 3 2 28,6 

Листопад 10 10 13 5 5 2 20,0 

Грудень 16 18 37 14 6 4 25,0 

Джерело: соціально-економічний розвиток Закарпатської області. 

Песимістичний сценарій розвитку міста пов´язаний із збереженням 

нинішньої структури господарського комплексу міста. На сьогодні у 

промисловій політиці практично не відбувається змін: продовжується 

орієнтація на створення і підтримку розвитку підприємств, що не вимагають 

значних капіталовкладень в організацію та підготовку виробництва або 
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мають швидку економічну віддачу. Передусім мова йде про 

низькотехнологічні підприємства з переробки сільськогосподарської 

сировини, деревообробної промисловості, виробництва будівельних 

матеріалів та ін. Результатом буде подальша втрата привабливості робочих 

міст в застарілому господарському комплексі і відтік робочої сили. 

Із 6 створених в області ОТГ лише одна не використовує базову 

дотацію, тобто створення ОТГ не лише не вирішило проблему спроможності 

місцевих громад (які б успіхи в освоєнні коштів там не спостерігалися, треба 

пам‘ятати, що частина цих коштів зароблена для них громадами інших 

регіонів), а й ускладнює процедури фінансового вирівнювання для розвитку 

територій. Поза межами впливу міського бюджету залишаються рентні 

платежі, зосередження яких в бюджетах окремих сільських рад, без 

налагодження партнерських стосунків щодо їх розподілу (феодалізація 

фінансів) обумовить потребу у втручанні держави й високу ймовірність 

передачі ренти до бюджетів вищих рівнів. 

Зростання інтенсивності створення ОТГ навколо міста пов‘язане із 

значними фінансовими втратами. Так, керівництвом району зроблені 

розрахунки, за якими, у разі створення Холмківської об‘єднаної 

територіальної громади (ОТГ) Ужгородський районний бюджет недоотримає 

понад 85 мільйонів гривень або 57,7 відсотків надходжень загального фонду. 

Про це йдеться в спільному листі голови Ужгородської райдержадміністрації 

та районної ради на адресу Геннадія Москаля. Район не має можливості та 

необхідних джерел, які можуть компенсувати ці втрати. На території 

Холмківської сільради знаходяться основні бюджетоутворюючі підприємства 

Ужгородщини «Ядзакі-Україна» та «Джейбіл С.Ю.Л.», які були створені ще 

під час дії законів України «Про спеціальну економічну зону «Закарпаття» та 

«Про спеціальний режим інвестиційної діяльності та території пріоритетного 

розвитку». На підприємствах працюють мешканці Ужгородського району, 

тому основний податок (ПДФО) із зарплати надходить і в подальшому має 

надходити в бюджет району, а не акумулюватися в одній сільраді. Створення 

ОТГ поставить під загрозу економічну спроможність і фінансове 

забезпечення інших громад, адже деякі населені пункти району географічно 

несприятливо розташовані для їх подальшого розвитку. У результаті значна 

кількість сіл району стануть фінансово неспроможними. 

Втраченими можливостями для бюджету Ужгорода стануть і втрати 

надходжень від плати за земельні ділянки, що знаходяться за межами міста. 

Зараз здійснюється інвентарізація земельного фонду області, тому важко 

назвати точну цифру земель, які будуть передаватися в комунальну власність 
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ОТГ.  У самому місті вільних ділянок майже немає, а в приміській зоні ціна зі 

1 сотку коливається в межах 1-25 тис. дол. США. Земельних проблем у місті 

надзвичайно багато, адже протягом останніх 5 років для врегулювання 

земельних відносин не було зроблено нічого справді корисного для міста. 

Так, виявилося, що в останні роки кілька сільських рад (йдеться про 

Великолазівську, Баранинську та Оноківську) без погодження з 

Ужгородською міською радою як суміжним користувачем розширили межі 

своїх населених пунктів на територію Ужгорода, тому міська рада працюємо 

в напрямі того, аби повернути містові чіткі межі, використовуючи для цього 

картографічні дані 1990 року. Зараз на виділення земельних ділянок у межах 

міста накладено мораторій. 

Втрати доходів населення. Доходи від зайнятості напряму не залежать 

від створення ОТГ, але вони страждатимуть у разі втрати містом перспектив 

розвитку – висококваліфіковані спеціалісти виїжджатимуть до більш 

привабливих в економічному відношенні населених пунктів, розташованих 

переважно за кордоном, Так, що це можна оцінити не тільки як втрату 

потенціалу міста, а й як втрату потенціалу держави.  На сьогодні змінилася 

структура економіки міста. У місцевій економіці промисловість вже не 

займає провідну роль, оскільки розриви союзних виробничих зв‘язків, 

економічна криза в країні негативно вплинули на розвиток галузі. Якщо в 

1990 році на промислових підприємствах міста працювало 20,6 тис. осіб, то 

на сьогодні, з врахуванням малих підприємств та підприємств з іноземними 

інвестиціями, працює менше 8,0 тис. осіб. Такі в радянський період потужні 

промислові підприємства міста, як зокрема: завод ―Турбогаз‖, ВО ―Тиса‖, 

―Електродвигун‖, ―Ужгородприлад‖, ―Більшовик‖, Ужгородський ФМК 

акціонувалися та втратили свій потужний виробничий потенціал, їх 

виробничі площі, територія, яку вони займають, на сьогодні 

використовуються неефективно. Відзначимо, що за останніми даними 

управління економіки виконкому, середньомісячна зарплата на промислових 

підприємствах Закарпаття у 2018 р. склала 9218 грн, що є втричі нижчим, ніж 

на підприємствах Польщі. Люди, які втратили роботу, виїхали за кордон, що 

надзвичайно негативно вплинуло на рівень кваліфікації робочої сили.   У цій 

ситуації слід брати до уваги той факт, що втрата потенційних майданчиків за 

межами міста негативно позначиться на його інвестиційній привабливості та 

на подальшому зростанні доходів.  

Обсяг роздрібного товарообороту та надання інших послуг. Торгівля 

мало залежить від того яким чином утворені громади, її обсяг визначається 
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платоспроможністю населення, доступністю місць продажів (транспортне 

сполучення, відстань від місця проживання тощо) та товарним асортиментом.  

У сфері роздрібного товарообороту спостерігаються позитивні 

тенденції, обумовлені перш за все, зростанням надходжень з боку 

«заробітчан» (табл. 6). 

Таблиця 6 

Динаміка роздрібного товарообороту в м. Ужгород, 2013-2018 рр., 

тис. грн 

Показники Роки 2018 р. 

до 

2013 

р., % 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Роздрібний 

товарооборот 

2242,1 2657,6 3271,8 3769,6 4103,3 4789,4 213,6 

Індекс (у порівняних 

цінах) до 

попереднього року, 

% 

 

101,2 

 

94,8 

 

88,3 

 

106,8 

 

101,4 

 

106,1 

 

Х 

Джерело: соціально-економічне становище м. Ужгород. 

  Оскільки торгівля ґрунтується на приватній власності, збільшення 

товорообороту лише сприятиме наповненню бюджету, небезпечним може 

стати лише переміщення торгівлі в зону ОТГ, що малоймовірно через 

обмеженість локальних ринків. У той же час у сфері надання послуг можуть 

відбуватися негативні зміни. Зокрема, перевищення кількості наявного 

населення над постійним сприятиме збільшенню комунальних витрат на 

забезпечення водопостачання і водовідведення, утилізацію побутових 

відходів. Негативні фінансові наслідки у даному випадку можуть 

спостерігатися у тому випадку, коли бюджетні витрати на побутове 

обслуговування приїжджих не буде компенсуватися податковими 

надходженнями від їх легальної діяльності. А, оскільки, значна частина 

приїжджих працює за неповної зайнятості або нелегально, загроза зростання 

непродуктивних бюджетних витрат є цілком реальною. 

Обсяг ресурсів і випуск продукції. Ресурсні втрати за реалізації 

песимістичного сценарію є абсолютними, тобто місто повністю втрачає 

контроль за використанням усіх ресурсів, що знаходяться за межами міста, 

оскільки вони будуть підпадати під юрисдикцію ОТГ. У цьому випадку місто 

втрачає не лише податкові, рентні та інші надходження до бюджету, а й базис 
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для власного розвитку: вільні і відносно дешевші майданчики для 

промислової, житлової та іншої забудови; землі державної власності, що 

могли б перейти до комунальної власності міста; рекреаційні зони для 

організації відпочинку містян; можливості для розвитку туризму тощо. 

Необхідно використовувати переваги розташування населених пунктів в 

приміській зон, на перетині важливих міжнародних 

транспортнокомунікаційних зв‘язків. До таких населених пунктів відносяться 

міста Чоп, селище Середнє, села Соломоново, Сторожниця тощо. Розвиток 

переважно туристських функцій із забезпеченням збереження та 

припустимого господарського використання об'єктів культурної спадщини, 

захисту традиційного характеру середовища, обмеженням господарської 

діяльності на територіях історичних ареалів населених пунктів. Особливої 

уваги потребує історико-культурна спадщина, представлена пам'ятками 

архітектури. Ділянки з об'єктами історико-культурної спадщини потребують 

докладної інвентаризації та жорстких обмежень щодо їх подальшого 

використання, забудови чи реконструкції.  

Зменшення обсягу ресурсів обумовить пошук можливостей для їх 

додаткового залучення в разі необхідності, але вже на засадах партнерства і 

пошуку компромісів. 

До економічних переваг песимістичного сценарію розвитку можна 

віднести зменшення бюджетних витрат на утримання об‘єктів заміської 

комунальної власності, зменшення витрат на соціальне забезпечення 

населення, що працює, але не проживає в місті, відмову від концепції 

екстенсивного розвитку міста і зосередження на його внутрішньому 

облаштуванні.  

Вплив чинників соціального характеру. Чинники соціального 

характеру впливатимуть на: 

- обсяг видатків на соціальну допомогу, утримання соціальної 

інфраструктури, соціальне забезпечення пільгових категорій громадян; 

- рівень безробіття і зайнятості; 

- якість людського капіталу; 

- громадську безпеку. 

Обсяг видатків на соціальні потреби за песимістичного сценарію хоча і 

не зростатиме саме через очікувальну позицію міської влади щодо створення 

ОТГ,  але у перспективі він буде збільшуватися за рахунок зростання 

ймовірності погіршення співвідношення різних вікових категорій населення 

в місті та за рахунок підвищення соціальних стандартів. У даний час 



 
 

190 

 

демографічна ситуація Ужгорода і загалом Закарпатської області 

залишається кращою порівняно з іншими регіонами України, проте 

погіршення соціально-економічного становища населення змушує його 

покидати місця проживання. 

Працевлаштування містян за межами країни впливає на зростання їх 

доходів, що зменшує бюджетні витрати на соціальні потреби населення, у 

проекті бюджету на 2019 р. спостерігаємо скорочення видатків на соціальний 

захист у порівнянні з 2017 р. на 9,4%. 

Передбачувана замкненість міста вимагатиме знаходження внутрішніх 

резервів для  розв‘язання проблем безробіття та зайнятості. Трудові 

ресурси, що будуть перетікати з приміської зони до міста, можуть сприяти 

зростанню зайнятості на робочих місцях, які не вимагають високої 

кваліфікації; потреба у висококваліфікованих спеціалістах залишатиметься 

незадоволеною; занепад промислового потенціалу міста сприятиме 

зростанню безробіття, а висока конкуренція за робочі місця негативно 

позначатиметься на доходах від зайнятості. Територіальна обмеженість міста 

не дозволить йому розвиватися як сучасному промисловому центру, оскільки 

застарілі промислові об‘єкти потребують їх реконструкції і в багатьох 

випадках винесення за межі міста із звільненням ділянок дефіцитної в 

Ужгороді землі.  

Структура зайнятості населення Львівської обл. демонструє, що 

промислове виробництво і на даному етапі забезпечує роботою близько 15% 

населення, характерно, що сфера обслуговування (інші види діяльності) не 

демонструє високої зайнятості. Зростання доходів населення 

супроводжується зменшенням заборгованості із заробітної плати, що 

зменшує гостроту соціальних проблем (табл. 7). 

 

Таблиця 7 

Динаміка доходів населення Закарпатської обл., 2013-2018 рр. 

Показники Роки 2018 

р. до 

2013 

р., % 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Індекс реальної 

заробітної плати (до 

попереднього року), 

% 

 

109,4 

 

95,6 

 

80,0 

 

112,6 

 

129,2 

 

112,5 

 

– 
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Сума заборгованості з 

виплат заробітної 

плати на 01.01, тис. 

грн 

 

10580 

 

8308,7 

 

4062,3 

 

5957,2 

 

3025,7 

 

2358,8 

 

22,3 

Середній розмір 

пенсії, грн 

1254,09 1308,97 1349,43 1462,30 1597,90 1997,29 159,3 

Кількість пенсіонерів, 

тис. осіб 

294 291,8 292,3 287,6 283,3 280,1 95,3 

Джерело: соціально-економічне становище м. Ужгород. 

Деіндустріалізація міста негативно впливає на якість людського 

капіталу (знижуються вимого до освіти, кваліфікації, ерудиції людини), а 

його територіальна обмеженість лише консервує цей стан. Втрата приміських 

територій і ускладнення реалізації інвестиційних проектів на позаміських 

майданчиках не стимулює отримання молоддю інженерних, будівельних та 

інших професій, прив‘язаних до масштабів промислового виробництва та 

перспектив його модернізації. 

Позбавлення впливу міста на приміські території на тлі зростання 

безробіття і соціальної деградації актуалізує питання громадської безпеки.  

Кількість виявлених злочинів у місті з 2013 р. по 2017 р. зросла на 8,0%. 

Зростання кількості актів вандалізму, крадіжок, порушень громадського 

порядку, правил дорожнього руху завжди обумовлюють зростання 

бюджетних витрат на захист громадян (витрати на виїзди, патрулювання, 

встановлення відеокамер, поновлення зіпсованого майна тощо). 

Позитивним наслідком реалізації відповідного сценарію може бути 

зменшення витрат на обслуговування пільгових категорій населення, але ця 

вигода, досить складна в отриманні, нівелюються втратами просторового 

розвитку. 

Адміністративний вплив на розвиток громади проявляється в 

можливості: 

- планувати, організовувати і контролювати виконання соціально-

економічних заходів; 

- видавати розпорядження, обов‘язкові для виконання на всій території 

громади; 

- видавати заборони на проведення небажаних, з точки зору інтересів 

громади, дій та дозволи на діяльність; 

- виконувати адміністративні функції, делеговані державою. 
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Зрозуміло, що планування, організація діяльності та контроль за її 

виконанням за адміністративними межами містами можливий лише на основі 

співробітництва громад або на підставі рішень вищих органів влади України 

( Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Президента України). 

Це пов‘язано із значними перевитратами часу на прийняття управлінських 

рішень. Керуючись положеннями Закону України «Про співробітництво 

територіальних громад» лише на етапі підготовки тексту договору та 

прийняття рішення необхідно витратити більше 100 днів (60 днів після 

створення комісії на підготовку договору, 15 днів – на громадське 

обговорення, 30 днів після обговорення – на прийняття рішень радами-

партнерами). Усі інші адміністративні функції можуть бути виконані лише в 

адміністративно-територіальних межах, де поширюються компетенції 

місцевої ради. 

На сьогоднішній день місто має зони спільних інтересів з прилеглими 

територіальними громадами, зокрема щодо утилізації твердих побутових 

відходів, водопостачання, водовідведення, житлової забудови тощо. 

Неподалік від міста, у с. Барвінок Ужгородського району знаходиться 

міський полігон ТПВ. Об‘єм відходів, що вивозяться з міста, зростає щорічно 

(відходи не ущільнені): станом на 01.01.19 загальний обсяг відходів, 

накопичених на звалищі складає 1276,2 тис. тон. На сьогодні на полігоні 

використовується застаріла та екологічно небезпечна технологія, не 

вирішеним залишається питання роздільного збору та переробки 

пластмасових побутових відходів та інших компонентів сміття, які можна 

використати вторинно. Згідно аналізу існуючої ситуації виробничий 

комплекс міста, системи міського господарства – транспорт, інженерне 

обладнання і благоустрій території, житловий фонд в значній степені не 

відповідають сучасним вимогам. Нерентабельність діяльності і банкрутство 

багатьох підприємств є причиною неефективного використання міських 

земель. В зв‗язку з цим, на розрахунковий період генплану пріоритетною 

задачею є розвиток міста в напрямку його реконструкції, тобто оновлення і 

нарощування потужності існуючих систем забезпечення його 

функціонування, реструктуризації виробничого комплексу і розширення 

галузевої структури економічної діяльності, вдосконалення планувальної 

структури міста із зміною функціонального використання ряду територій, 

збереження та реставрації історичної спадщини, охорони та оздоровлення 

навколишнього середовища. 

 Місто має потребу у вільних майданчиках для розміщення житлових і 

господарських об‘єктів, для чого Генеральним планом міста передбачено 
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освоєння територій в межах містобудівної системи шляхом розбудови й 

приміських зон,  таким чином, уже зараз виникає потреба у налагодженні 

партнерських стосунків з прилеглою ОТГ та сільськими радами щодо 

пошуку компромісів і взаємних вигід. Подальша децентралізація, яка 

сприятиме розмежуванню функцій і повноважень ускладнюватиме пошук 

взаємовигідних рішень. 

Вигодою є скорочення обсягу адміністративної роботи, але ж 

зменшується й результативність адміністрування, що обумовлює черговий 

виток оптимізації апарату управління. 

Просторовий розвиток міста Ужгород має певну специфіку, оскільки 

воно є компактним, невеликим за числом мешканців, оточеним лісами та 

дорогами міжнародного значення. Ця специфіка відображена в Стратегії 

розвитку Ужгорода на період до 2030 р. – вона зосереджена на забезпеченні 

нової якості внутрішнього міського простору і менше націлена на 

використання приміської зони. Та все ж і для Ужгорода при його просторовій 

замкнутості втрачаються можливості для садибної забудови, промислового 

будівництва, розміщення сміттєпереробних заводів і кладовищ, використання 

містянами рекреаційних зон, зеленого туризму, створення логістичних 

локацій і проведення масових заходів ярмарково-виставкового характеру 

тощо.  

За песимістичного сценарію ускладнюється використання міського 

полігону ТПВ та міського кладовища, розташованих на землях с. Барвінок 

Ужгородського району. Просторовий розвиток міста пов'язаний із 

створенням сучасної транспортної мережі, передбаченим Стратегією. У 

розробленому документі зазначається, що створення конкурентоспроможної і 

ефективної транспортної системи, інноваційний розвиток транспортної 

галузі, реалізація міжнародних інвестиційних проектів, просування 

екологічно чистого й енергоефективного транспорту, а також безперешкодна 

мобільність і міжрегіональна інтеграція дадуть можливість:  

- сприяти доступності та забезпечувати право на мобільність для всіх 

користувачів, зокрема, дітей, жінок, осіб похилого віку, осіб з 

обмеженими фізичними можливостями; 

- балансувати різні потреби в мобільності, зокрема потреби громадян, 

ділових кіл та промисловості;  

- збалансувати розвиток та взаємну інтеграцію всіх режимів транспорту. 

Розвиток транспортної інфраструктури має також велике екологічне 

значення для міста, яке через особливе географічне розташування практично 



 
 

194 

 

не продувається вітрами. Майже 65-67 % днів у році місто перебуває у стані 

повного штилю (швидкість вітру не перевищує 1м/с), завдяки чому усі 

забруднюючі компоненти в повітрі „зависають‖ над містом. Проблема 

загострюється у зв‘язку з використанням великої кількості морально та 

технічно застарілих автомобілів, більшість з яких використовуються понад 

10 років, з відпрацьованими двигунами, які є основними джерелами 

забруднення повітря. Через дорожнечу бензину та дизпалива багато 

автомобілів, мікроавтобусів та автобусів (громадський транспорт) перейшли 

на альтернативне пальне – природний газ чи пропан-бутанову суміш. Саме 

такі автомашини є джерелами викидів у повітря формальдегідів. 

Місто потребує і потребуватиме надалі розміщення крупних 

торговельних центрів (супермаркетів будівельних матеріалів, побутової 

техніки, з продажу автомобілів, промислових та продовольчих товарів), крім 

того місту необхідні території для розміщення закладів для обслуговування 

туристично-рекреаційної галузі. 

У зв‘язку із зміною адміністративно-територіального устрою за 

песимістичним сценарієм виникнуть незаплановані витрати на перегляд чи 

коригування Генерального плану міста.  

ОПТИМІСТИЧНИЙ сценарій розвитку міста передбачає 

використання можливостей для його просторового розвитку за рахунок 

приміської зони, на яку поширюється Генеральний план міста. Поки в 

Закарпатській області зволікають з проведенням реформи децентралізації, 

громади регіону втрачають можливості, якими сьогодні користуються 

об‘єднані територіальні громади. Експерт Юрій Ганущак навів дані, які 

свідчать, що лише по інфраструктурній субвенції громади Закарпаття, якби 

вони об‘єдналися, за три роки, 2016-2018, могли б отримати близько 1,5 млрд 

грн. За розрахунками, у 2016 році із 694 млн грн, які могли отримати громади 

Закарпаття на свій розвиток, по факту вони отримали лише 15 млн грн. У 

2017 році із 466 млн грн можливої підтримки держави, по факту отримали 

лише 14,5 млн грн. У 2018 році ця сума могла б скласти 324 млн грн, проте 

громади отримають лише 16 млн грн. Але втрачаються не лише можливості 

бюджетної підтримки, а й інвестиційна привабливість регіону, оскільки 

інвестори більше схильні мати справу з одним керівником, ніж з декількома. 

Безумовно, реформа децентралізації визначається й особливостями 

регіону, до яких можна віднести:  природно-географічні характеристики – 

високогір‘я територій; найвищі показники лісистості і заводненості та 

наявність територій природно-заповідного фонду; руслово-долинне 
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розташування поселень; близьке розташування відносно великих селищ і сіл 

та малих міст, що можуть бути центрами ОТГ, і є результатом особливої 

поселенської структури Закарпаття у порівнянні з іншими регіонами; 

найнижчі показники площ сільськогосподарських і орних земель на особу в 

Україні; наявність територій компактного проживання національних меншин, 

що слугує додатковим фактором при формуванні ОТГ; наявність значної 

кількості історичних поселень та об‘єктів охоронної історико-культурної 

спадщини; завантаженість значної частини території трансєвропейськими 

магістральними транспортними, енергетичними, трубопровідними 

комунікаціями, які зачіпають інтереси і території багатьох поселень; 

наявність прикордонної інфраструктури з 4-ма країнами ЄС; стратегічне 

курортно-рекреаційне і туристично-оздоровче значення більшої частини 

територій регіону та найбільша доля територій природно-заповідного фонду 

в Україні (орієнтовно 15%), що потребує більш цілісного і екологічно 

збалансованого управління. 

Створення Ужгородської об‘єднаної територіальної громади можливе у 

варіанті, визначеному перспективним планом: вона об‘єднає 35 населених 

пунктів і Баранинську сільську ОТГ району (населені пункти, окрім 

Ужгорода: Баранинці, Барвінок, Підгорб, Довге Поле, Великі та Малі Геївці, 

Руські Геївці, Великі Лази, Циганівці, Галоч, Батфа, Палло, Коритняни, 

Кінчеш, Холмці, Оноківці, Оріховиця, Паладь-Комарівці, Малі Селменці, 

Ратовці, Сторожниця, Тарнівці, Бутфалва, Шишловці, Холмок, Минай, 

Концово, Розівка, Часлівці, Ярок, Стрипа, Кам‘яниця, Гута, Невицьке). 

Таким чином, буде створена ОТГ з населенням біля 148 тис. осіб. 

Створення єдиної ОТГ позбавить перелічені населені пункти власного 

управління, що викликає зрозумілий опір, особливо з урахуванням вже 

створеної в районі Баранинської ОТГ та розробленого проекту створення 

Холмської ОТГ. Ужгород зараз має значно вищий рівень фінансування, ніж 

просто села, селища чи міста районного значення. Тому приміські населені 

пункти, які ввійдуть до ОТГ, отримують більше фінансування – і власного, і 

за рахунок розподілу реверсної дотації, а також спільне вирішення проблем, 

наприклад, транспортного сполучення. Місто, своєю чергою, не буде 

позбавлене податкових надходжень від діяльності промислових підприємств, 

розташованих за межами міста, але в межах приміської зони. 

Якщо розвивати спільну діяльність з приміськими територіями, то 

вже сьогодні треба було б мати систему міського транспорту або 

принаймні план розвитку системи на 5-10 км за містом. Тоді люди могли 

б бачити плюси – наприклад, коли можна за міським тарифом з 
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найближчого села добратися до Ужгорода і навпаки. Покращення роботи 

громадського транспорту дасть суттєве зменшення руху індивідуальних 

транспортних засобів та досягнення кращої досяжності центральної частини 

міста з використанням громадського транспорту, що надзвичайно важливо 

для Ужгорода. Навіть поверхневий аналіз суміжних з містами територій 

показує, що економічно та інфраструктурно від приєднання виграють 

навколишні села та їхні жителі. Модель «живу в селі, а працюю в місті» є 

ефективною та перевіреною в багатьох розвинених країнах, але для того, щоб 

вона була реалізована села й місто мають бути одним муніципалітетом або 

однією агломерацією, інакше вищий рівень життя в місті спонукатиме до 

сільської міграції. Така міграція збільшує навантаження на міську 

інфраструктуру (садочки, дороги, заклади охорони здоров‘я) та підвищує 

вартість її утримання. 

Участь у великих інвестиційних проектах, як правило, передбачає 

виділення земельних ділянок, яких в межах міст просто не може бути. Проте 

в містах є інфраструктура та кваліфіковані працівники (ще є). Саме наявність 

цих 3-х факторів – землі, інфраструктури та робочої сили дозволить 

майбутнім міським ОТГ стати активним гравцем на глобальному 

інвестиційному ринку та забезпечить економічне зростання. 

Слід також звернути увагу, що з 2013 р. по 2018 р. сільські ради 

активно займалися створенням планувальної документації, зокрема 

розробленням і затвердженням Генеральних планів населених пунктів, що 

обумовлює й необхідність коригування Генерального плану Ужгорода.  Тож 

оптимістичний сценарій розвитку міста є також вразливим. 

Вплив чинників економічного характеру 

Бюджетні переваги для міста не є однозначно очевидними, але у 

результаті консолідації бюджетних надходжень бюджет Ужгородської ОТГ 

дозволить реалізувати великі і дорогі проекти, важливі для усіх мешканців, 

але непосильні для окремих громад (дороги, водогони, енергоаудит, 

модернізація ЖКГ, перероблення твердих побутових відходів (ТПВ) тощо). У 

разі об‘єднання сільських і міської громад зросте чисельність населення 

громади, що може сприяти зменшенню реверсної дотації – значна сума 

залишатиметься на місцях. Зараз із 6 створених ОТГ лише одна має реверсну 

дотацію (табл.8). 
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Таблиця 8 

Окремі показники виконання місцевих бюджетів ОТГ Закарпатської 

обл., 2018 р. 

 

 

Назва ОТГ 

Власні доходи 

на 1 

мешканця, 

грн 

Рівень 

дотаційності 

бюджету, % 

Капітальні 

видатки на 1 

мешканця, 

грн 

Питома вага 

видатків на 

утриманні 

апарату 

управління у 

власних 

доходах, % 

Баранинська 6513,7 6,3 2959,4 24,3 

Вільховецька 1079,2 43,4 1014,6 46,8 

Іршавська 4405,6 0,0 920,8 9,9 

Перечинська 3970,5 0,0 665,7 27,9 

Полянська 3264,1 14,0 761,6 29,7 

Тячівська 5122,1 -0,8 2563,4 10,0 

Джерело: за підсумками виконання місцевих бюджетів за 2018 рік, на підставі даних Міністерства 

фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної статистичної служби 

України, веб-порталу openbudget.gov.ua, підготовленими експертами Групи фінансового 

моніторингу Центрального офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки Програми «U-LEAD з 

Європою» та SKL International). 

Попри те, що фінансова децентралізація відкрила нові можливості для 

формування місцевих бюджетів, паралельно загострилися нові виклики, які 

посилюють ризики та загрози для бюджетної безпеки міста Ужгород. 

Насамперед мова йде про зниження рівня фінансового забезпечення 

делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень. Так, 

Законом України «Про Державний бюджет на 2018 рік» Уряд передав на 

рівень місцевих бюджетів видатки на утримання загальноосвітніх навчальних 

закладів, крім заробітної плати з нарахуваннями педагогічного персоналу 

загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників 

професійно-технічних навчальних закладів, видатки на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв закладів охорони здоров‘я, фінансування професійно-

технічних навчальних закладів, компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

окремих категорій громадян, надання пільг з послуг зв‘язку, інші передбачені 

законодавством пільги, що надаються ветеранам війни. Таке додаткове 

навантаження на місто Ужгород у 2018 р. складе 219,0 млн грн, з них: 70,8 

млн грн – фінансування середньої освіти, 84,8 млн грн – фінансування 

закладів охорони здоров‘я, 38,5 млн грн – фінансування професійно-
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технічних навчальних закладів, 24,9 млн грн – компенсаційні виплати на 

пільговий проїзд окремих категорій громадян, надання пільг з послуг зв‘язку, 

інші передбачені законодавством пільги, що надаються ветеранам війни. 

Названі проблеми кращим чином можуть бути вирішені в межах єдиної ОТГ 

за рахунок консолідації коштів, ресурсів і зусиль. 

Доходи населення будуть зростати лише за умови забезпечення 

економічного розвитку, який може бути обумовлений поліпшенням 

інвестиційної привабливості ОТГ в результаті створення спільних проектів і 

зменшення корупційних ризиків. У даний час середні доходи населення 

Ужгорода вищі, ніж у середньому по області, тому їх подальше зростання 

більшою мірою буде пов‘язано з економічними факторами та конкурентними 

перевагами.  Номінальна офіційна середньомісячна заробітна плата містян у 

2018 р. складала 10700 грн, а в галузі сільського господарства вона сягає 

60000 грн, що викликано спеціалізацією виробництва (садівництво, 

виноградарство, овочівництво, вівчарство, виноробство, консервна 

промисловість тощо). Специфікою Закарпаття є вирощування городини 

приватними господарствами і фермерами, особливо поширене у населених 

пунктах Іршавщини, Виноградівщини і Берегівщини. Так, у Заріччі 

Іршавського району городина, а головно капуста, – основа місцевої 

економіки, вирощуванням ранніх овочів займаються не менше 80% селян. У 

селах Олешник, Букове, Виноградово, Велика Копаня, Широке, 

розташованих в найтеплішій низовині області, на Виноградівщині, великі 

плантації першої ранньостиглої полуниці. Велика і Мала Доброні 

Ужгородського району відомі врожаями червоного перцю, або 

―доброньською паприкою‖. У межах ОТГ підвищення доходів населення 

обумовлюватиметься мультиплікаційним ефектом, який проявляється при 

наявності незайнятого населення і збільшенні інвестицій (вкладення капіталу 

забезпечують появу нових робочих місць, унаслідок чого збільшується 

зайнятість і зростають доходи населення). 

Обсяг роздрібного товарообороту та надання інших послуг. 

Формування спільного для ОТГ споживчого ринку буде мати позитивний 

вплив на вартість товарів і послуг для населення, що сприятиме зростанню 

товарообороту, підприємницьких доходів і якості обслуговування. Позитивна 

динаміка товарообороту є одним із ключових показників зростання 

добробуту населення та поліпшення трудового потенціалу, оскільки до 

сукупності послуг відносять послуги з охорони здоров‘я, освіти, відпочинку, 

туризму, подорожей, побутового обслуговування, культури тощо. Для 

отримання більш об‘єктивної картини щодо рівня життя населення доцільно 
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виконати аналіз фізичних обсягів торгівлі та її структури, а також інших 

показників вартості життя, оскільки останніми роками комплексні 

дослідження оцінки вартості життя не проводилися, що ускладнює 

прогнозування тенденцій. 

Обсяг ресурсів і випуск продукції. Закарпатська область не належить до 

урбанізованих територій України, переважна більшість населених пунктів є 

сільськими, а промисловий потенціал Закарпаття перебуває у стані 

модернізації.  У промисловому комплексі міста працюють понад 5 тис. 

суб‘єктів господарської діяльності. Пріоритетними галузями промисловості 

є: хімічна, машинобудування, виробництво електроенергії, газу та води, 

легка, оброблення відходів, харчова та виробництво меблів. Провідні 

підприємства міста за допомогою задіяння внутрішніх резервів та залучення 

іноземних інвестицій провели модернізацію виробництв і випускають нині 

конкурентоспроможну продукцію на внутрішньому та зовнішньому ринках 

(табл. 9).  

Таблиця 9 

Динаміка обсягу реалізації промислової продукції м. Ужгород, млн 

грн 

Показник Роки 2017 р. 

до 2012 

р., % 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Обсяг 

реалізації 

промислової 

продукції 

 

807,0 

 

1039,6 

 

1255,5 

 

3016,1 

 

4236,6 

 

2990,2 

 

370,5 

Джерело: Стратегія розвитку м. Ужгород на період до 2030 р. 

Промисловість є найпривабливішим видом діяльності для прямого 

іноземного інвестування економіки м. Ужгород. Станом на 31.12.2017 р. в 

економіку м. Ужгорода залучено 49,5 млн дол. США ПІІ, при цьому 32,7 млн 

дол. США або 66 % зосереджено у промисловості. Обсяг ПІІ у промисловості 

м. Ужгород станом на кінець 2017 р. становив 12,2 % від показника 

залучених ПІІ по Закарпатській області. Порівняно з початком 2017 р. обсяг 

ПІІ (акціонерний капітал) у промисловості міста збільшився на1290,2 тис. 

дол. США. Проте, з 2016 рр. для секторів великого і середнього бізнесу, 

малого і мікро бізнесу характерні негативні тенденції, пов‘язані зі 

зменшенням чисельності суб‘єктів підприємництва. Найвищий рівень спаду 

у 2016 р. до 2012 р. проявився у сегменті середніх підприємств, де кількість 

підприємств скоротилася на 9,1 %, тоді як чисельність малих підприємств 
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зменшилася на 3,4 %. А у 2016 р. в порівнянні до 2015 р. чисельність 

суб‘єктів малого підприємництва міста критично скоротилася – на 18,4 % за 

малими підприємствами та на 21,1 % – за мікропідприємствами. Завдання 

відновлення промислового потенціалу значно легше вирішуватимуться в 

межах міської ОТГ, оскільки в умовах економічної кризи збільшується попит 

на майданчики за межами міста унаслідок більш привабливої ціни на них. 

Розміщення промислових підприємств в серединній частині міста не 

планується, ці зони розглядаються як місця компактної історичної забудови, 

що можуть бути використані для туристичних цілей.  

Прилеглі до промисловості території міста часто мають здеградований 

характер, їх можна визначити як «мертві зони». Для того, щоб означені 

території почали слугувати місту, потрібен певний час для їх природної і 

технічної рекультивації. З огляду на дефіцит вільних територій для 

подальшого розвитку міста: нового житлового будівництва, об‘єктів сфери 

обслуговування та туризму тощо промислові території, на яких згортається 

виробнича функція, треба розглядати як резерв. Все це вимагає додаткових 

територій та відповідного розроблення механізмів нового ставлення до 

території міста як до товару, який має свої специфічні властивості – 

планувальні обмеження і вартість. Саме тому раціональне використання 

територій як потенціального ресурсу розвитку міста стало одним з 

найактуальніших завдань під час розроблення нового Генерального плану і 

плану використання міських земель, зведеного у ранг закону – зонінгу.  

Формування міської ОТГ на основі інтеграції промислового, 

добувного, туристичного комплексів може дещо знизити 

конфлікт економічних та екологічних інтересів, який сьогодні існує. 

Позитивні наслідки для міста матиме зростання інвестиційної привабливості 

приміських територій різного функціонального призначення. Водночас 

міська влада має бути готовою до розв‘язання нових проблем, пов‘язаних із 

порушеністю територій, водозабезпеченням та водовідведенням, можливістю 

техногенних катастроф, виведенням з обороту земель 

сільськогосподарського призначення.   

Вплив чинників соціального характеру.  

Обсяг видатків на соціальну допомогу, утримання соціальної 

інфраструктури, соціальне забезпечення пільгових категорій громадян. 

Соціальна складова розширення впливу міста на прилеглі території є 

вразливою – зважаючи на гірше соціально-економічне становище населення 

в сільській місцевості, видатки на соціальні потреби зростатимуть. Але з 
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точки зору оцінки життєвого рівня населення ситуація покращиться за 

рахунок вирівнювання соціального забезпечення сільського та міського 

населення. Уся соціальна політика буде розроблятися з єдиного центру, а це 

означає, що питання пасажирських перевезень пільгових категорій громадян, 

соціального обслуговування вразливих верств населення через територіальні 

центри, надання соціальної допомоги, оздоровлення дітей тощо будуть 

вирішуватися за єдиним принципом. У той же час підвищення доходів 

населення позитивно впливає на зменшення числа громадян, які потребують 

соціальної допомоги або потрапляють до категорії пільговиків, тому 

співвідношення обсягу соціальної допомоги і обсягу витрат на розвиток 

соціальної інфраструктури може змінитися на користь останньої.   

Рівень безробіття і зайнятості. При замиканні міста в існуючих 

межах, з падінням промислового виробництва, загострюється проблема 

безробіття, у той час як поширення впливу міста-центру на всю ОТГ знімає 

напруження з використанням незайнятого економічно активного населення 

за рахунок використання рекреаційного, туристичного, переробного 

потенціалу, зосередженого за межами міста. Сільські ОТГ зараз зацікавлені у 

висококваліфікованих спеціалістах, залучення яких спроститься у межах 

єдиної адміністративно-територіальної цілісності. Умови праці і проживання, 

які сьогодні пропонуються окремими ОТГ можуть бути привабливими для 

молодих спеціалістів та інших фахівців, які можуть бути вивільнені в 

результаті проведення медичної, освітньої та адміністративної реформ. 

 Гомогенізація кадрового забезпечення населених пунктів 

Ужгородської міської ОТГ сприятиме підвищенню якості людського 

капіталу. 

Громадська безпека. Злочинність у місті є традиційно вищою, ніж у 

сільській місцевості, до того ж останнім часом спостерігається зростання її 

рівня. Причини зростання злочинності в основному мають соціальний 

характер, тому зменшення соціальної напруги, конфліктності в суспільстві, 

підвищення зайнятості та заробітної плати, а також скоординована робота 

правоохоронців, що може бути досягнуто в тому числі і за рахунок ефекту 

агломерації, є найголовнішими чинниками підвищення рівня громадської 

безпеки. 

Адміністративний вплив. 

Планування, організація і контроль виконання соціально-економічних 

заходів в межах ОТГ здійснюється з єдиного центру, що скорочує витрати 

часу на узгодження та прийняття управлінських рішень. Міська ОТГ може 
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більш ефективно залучати грантові кошти на підконтрольну територію, 

оскільки має більш високий науковий та інтелектуальний потенціал, який 

може бути використаний і в інтересах приміської зони. Своєю чергою, 

залучення працівників приміських сільських рад до проектування розвитку 

громади сприятиме більшій об‘єктивності планів. 

Просторовий розвиток міста не матиме перешкод. Житлове 

будівництво, транспортна інфраструктура, інфраструктура торгівлі та послуг, 

рекреації, комунального господарства, готельного бізнесу тощо отримають 

більше можливостей для просторового розвитку.  Простіше буде 

вирішуватися така складна для  усіх міст України проблема як розміщення та 

захоронення побутових і промислових відходів. Існуюче звалище побутових 

відходів зараз задовольняє потреби міста, але звалище не відповідає 

європейським вимогам, тому потребує реконструкції з розробкою 

інженерного захисту його території або створення за межами міста сучасного 

сміттєпереробного заводу. 

Спрощується створення інноваційних зон у межах приміських 

територій Ужгорода вздовж трас, що пов‘язують місто із транспортними 

коридорами чотирьох країн. Виключно вигідне географічне прикордонне 

розташування міста безпосередньо на кордоні зі Словаччиною та в 20 км від 

кордону з Угорщиною та прикордонного міста Чоп, з яким Ужгород формує 

транспортно-промислову і логістичну агломерацію. Відносна близькість і до 

державного кордону з Румунією (близько 90 км до прикордонного переходу 

Дяково-Халмеу). Автомобільними шляхами місто Ужгород зв‘язане з усіма 

країнами Центральної і Східної Європи по напрямкам: на Кошіце – 

Братіславу (Словаччина) і далі на Прагу (Чехія) та Відень (Австрія) або на 

Краків чи Жешув у Польщі; на Ніредьгазу – Будапешт (Угорщина) і далі на 

Відень (Австрія) або на Хорватію і Словенію. Через м. Ужгород проходить 

міжнародний транспортний коридор №5 (Венеція – Трієст – Любляна – 

Будапешт – Ужгород – Львів – Київ), три європейські автошляхи Е50, Е58, 

Е573 і два міжнародні автошляхи М06 і М08. Однією з проблем розробки і 

виконання проектів ТКС за підтримки програм міжнародної технічної 

допомоги Україні є відсутність зарезервованого співфінансування таких 

проектів з місцевих бюджетів. Зазвичай обсяг співфінансування становить не 

менше 10% від загального обсягу кошторису проекту. Враховуючи це, а 

також те, що «ТКС надає додаткові інструменти і ресурси для впровадження 

проектів у сферах розвитку інфраструктури, туризму, транспорту, культури, 

охорони довкілля, посилення економічних зв‘язків та бізнес-активності», 

виконком Ужгородської міської ради своїм рішенням №305 від 27.09.2017р. 
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«Про Програму розвитку транскордонного співробітництва та підтримки 

імплементації проектів міжнародної технічної допомоги в м. Ужгород на 

2018-2022 роки» погодив цю Програму з послідуючим затвердженням на 

сесії міськради. Обсяг Програми на 2018-2022рр. склав 5620,0 тис.грн., а її 

відповідальним виконавцем визначено відділ міжнародних грантових 

програм та інновацій, який створено на основі розширення колишнього 

відділу міжнародного співробітництва та євроінтеграції. Окрім того, 

проектами ТКС в структурі ради безпосередньо відає і відділ 

зовнішньоекономічних зв‘язків та туризму управління економіки та 

стратегічного планування Ужгородської міської ради. 

Розвиток інноваційних зон буде орієнтовано на промисловість, 

зовнішній транспорт, будівництво, заготівельно-складське господарство і 

туристично-рекреаційну діяльність. За таким принципом можна відтворити 

промислові об'єкти, активізувати іноземні та вітчизняні інвестиції, які 

надають перевагу будівництву підприємств на нових територіях за 

сучасними технологіями. Можливості транскордонного співробітництва 

значно легше реалізуються за рахунок приміської зони, включеної до складу 

ОТГ. 

РЕАЛІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ. Оскільки важко очікувати від уже 

створеної ОТГ, яка досить успішно розвивається, ініціатив щодо створення 

міської ОТГ з центром в Ужгороді, найбільш реалістичним може стати варіант 

налагодження партнерських стосунків з ОТГ і створення міської  Ужгородської 

ОТГ згідно перспективного плану, але без Баранинської сільської ОТГ. За 

такого розвитку подій місто отримає певний простір для розвитку, але не зможе 

повністю використати економічний потенціал передмістя.  

Економічні можливості реалістичного сценарію полягатимуть у 

ймовірності зменшення реверсної дотації, консолідації бюджетів, вирівнюванні 

рівнів доходу міських і сільських жителів за рахунок організації єдиного 

економічного простору та активізації торгівлі, а також отримання в 

розпорядження міської влади додаткових ресурсів для виробництва товарів і 

послуг. У той же час деякі можливості використання потенційних можливостей 

передмістя будуть втрачені. 

Соціальні можливості.  За межами впливу міста залишиться досить 

якісний  соціальний потенціал ОТГ, який уже почав формуватися. Проте 

продовжуватиметься міграційний притік сільського населення до міста, який 

навряд чи перекриє міграційний відтік, оскільки на даний час міжкраїнна 

міграція лише посилюється. Інтенсивність зовнішньої трудової міграції 
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населення Закарпаття є найвищою в Україні. Основними країнами 

призначення працівників-мігрантів є наразі Чехія та Угорщина, а загальна 

географія еміграції охоплює як сусідні країни (Польща, Словаччина, Росія) 

так і далекі – Італію та Іспанію. Високому рівню міжнародної мобільності 

містян сприяють не тільки специфічна географія міста та незадоволення 

місцян якістю життя, а й міграційні зв‘язки, що склалися історично. Вони є 

результатом високої частки в населенні міста представників етнічних 

меншин, для яких сусідні країни є материнськими, і які мають міцні родинні, 

культурні, ділові зв‘язки з населенням відповідних держав. Особливий статус 

прикордоння, домовленості з сусідніми державами про так званий «малий 

прикордонний рух», безвізовий режим з ЄС, отриманий Україною в 2017 р., 

забезпечили для жителів Ужгорода широкі можливості зарубіжних поїздок. 

Важливу роль в інтенсифікації міграції відіграє політика сусідніх держав 

щодо мігрантів та співвітчизників за кордоном. Зокрема, відповідно до 

угорського законодавства, закордонні угорці мають можливості для 

тимчасового працевлаштування, навчання в Угорщині, а також набуття 

угорського громадянства і, відповідно, всієї повноти громадянських прав. 

Транскордонна мобільність відіграє роль важливого соціального 

амортизатора, зменшує тиск на ринку праці, медичних та освітніх послуг, 

частину з яких певні групи населення отримують краще значення у 

порівнянні з загальнонаціональним (12,4 померлих на 1000 наявного 

населення в столиці Закарпаття порівняно з 14,1 померлих в цілому по 

Україні. Водночас, еміграція або працевлаштування в сусідніх державах 

призводять до втрати найактивніших і найпідприємливіших, молодих і 

освічених містян. У разі успішного економічного розвитку це може 

призвести до дефіциту кадрів, особливо певних професій, які користуються 

попитом за кордоном, перетворитися на гальмо економічного зростання. 

Можливість зовнішньої зайнятості підвищує вимоги працівників до умов і 

оплати праці, що здатне значно ускладнити ведення бізнесу. А приплив на 

внутрішній ринок закордонних заробітків призводить до невиправданого 

підвищення цін. Разом із тим, набутий мігрантами досвід роботи в передових 

виробництвах з належним рівнем організації праці є важливим інноваційним 

ресурсом, а знайомство з побутовим та транспортним облаштуванням 

європейських міст - цінним для удосконалення міської інфраструктури 

рідного міста знанням. У разі створення умов для реалізації цього 

потенціалу, це може бути додатковим імпульсом для розвитку Ужгорода. 
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Адміністративні можливості. Адміністративні можливості 

обмежуватимуться визначеними повноваженнями адміністративно-

територіального управління. Адміністрування може викликати опір сільського 

або міського населення у залежності від того, на чию користь буде 

вирішуватися питання. Це вимагатиме прикладання додаткових зусиль на 

погашення конфліктів, що супроводжуватиметься втратами часу та навіть 

відмовою від реалізації певних рішень. Прийняття рішень стає більш 

компромісним, а в окремих випадках – більш конфліктним, особливо в разі 

прийняття рішень щодо використання спільних ресурсів, які окрема громада 

вважала «своїми».  

Просторовий розвиток отримає більше можливостей у порівнянні з 

песимістичним сценарієм, але використання приміської зони, яка уже увійшла 

до складу ОТГ, можливе лише на договірних умовах. На даному етапі 

можливості просторового розвитку, що втрачаються, є важливими для 

Ужгорода, який, не зважаючи на зменшення чисельності населення, відчуває 

нестачу у вільних земельних ділянках. З точки зору розвитку (переходу від 

простого до складного, від нижчого до вищого) призупинення руху у напрямі 

формування управління агломерацією є явним регресом і руйнацією уже 

створеного промислово-економічного комплексу. Абсолютизація будь-якої ідеї, 

у тому числі і ідеї децентралізації управління, є шкідливою, оскільки при цьому 

не враховується багатогранність форм економічного життя.  
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ДОДАТОК 

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРИТОРІЙ СПІЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ 

№ 

п/п 

 
Назва об‘єкту спільного використання 

Одиниці 

виміру 
Значення 

1  Оноківська сільська рада га 470,22 

  - Житлова забудова га 43,9 

  - Громадські центри га 29,2 

  - Промислово-комунально-складські зони га 23,4 

  - Вулиці та проїзди га 24,8 

  - Акваторії  га - 

  - Зелені насадження та зелені зони га 348,92 

2 Баранинська ОТГ га 540,32 

  - Житлова забудова га 228,9 

  - Громадські центри га 43,8 

  - Промислово-комунально-складські зони га 7,3 

  - Вулиці та проїзди га 68,9 

  - Акваторії  га 22,5 

  - Зелені насадження та зелені зони га 168,92 

3 Коритнянська сільська рада га 151,1 

  - Житлова забудова га 128,9 

  - Громадські центри га 5,6 

  - Промислово-комунально-складські зони га - 

  - Вулиці та проїзди га 11,3 

  - Акваторії  га - 

  - Зелені насадження та зелені зони га 5,3 

4 Холмківська сільська рада га 47,6 

  - Житлова забудова га 2,9 

  - Громадські центри га - 

  - Промислово-комунально-складські зони га 7,3 

  - Вулиці та проїзди га 12,5 

  - Акваторії  га - 

  - Зелені насадження та зелені зони га 24,9 
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5 Сторожницька сільська рада га 20,36 

  - Житлова забудова га - 

  - Громадські центри га - 

  - Промислово-комунально-складські зони га 10,36 

  - Вулиці та проїзди га 8,9 

  - Акваторії  га - 

  - Зелені насадження та зелені зони га 1,1 

 УСЬОГО га 1229,6 
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ЗВІТ 

про результати опитування депутатів щодо стану, основних проблем та 

шляхів реалізації адміністративної реформи в Україні 

Дослідження проводилося Проблемною лабораторією «Центр 

соціально-гуманітарних аспектів регіональних досліджень» Сумського 

державного університету спільно із Полтавським обласним фондом «Фонд 

розвитку громад «Ініціатива» протягом жовтня-грудня 2018 року серед 

депутатів міських рад міст Львова, Полтави, Кременчука, Сум та Ужгороду, а 

також суміжних до зазначених міст сільських рад в межах проекту Центру 

політико-правових реформ «Посилення ролі громадянського суспільства у 

забезпеченні демократичних реформ і якості державної влади» за підтримки 

Європейського Союзу. 

Форма дослідження – опитування за допомогою закритої анкети. 

Депутатам розсилалася електронна версія анкети через пошту та соціальні 

мережі, а також частина народних обранців пройшло опитування через 

телефонні інтерв’ю. Всього було опитано 503 депутати. Теоретична похибка 

вибірки не перевищує 3%. 

В якості інструментарію використовувалася спеціально розроблена 

анкета. Дослідження проводилося у два етапи. На першому етапі були 

розроблені програма та інструментарій, сформована база для розсилки, а 

також проведено відповідний інструктаж інтерв'юерів. На другому етапі 

проведено польові роботи (збір інформації, перевірка роботи інтерв'юерів, 

вибракування анкет), комп'ютерна обробка, сформовані таблиці і 

підготовлено звіт. 

У ході опитування були зафіксовані відмови відповідати на питання: за 

усною інформацією інтерв'юерів – близько 2%. Обробка анкет велася 

співробітниками лабораторії за допомогою програми «ОСA». 

На основі обробки та аналізу отриманої інформації можна зробити 

такі узагальнення і висновки. 

Спостерігається посередній рівень поінформованості депутатів міських 

та сільських рад щодо змісту адміністративної реформи. Так, на запитання 

«Оцініть, будь ласка, міру Вашої обізнаності щодо змісту 

адміністративної реформи (децентралізації влади) в Україні?» 39,9% 

депутатів обрали варіант «достатньо добре знаю про стан страв» і ще 37,95% 

– «обізнаний/на з основних питань». Лише 9,9% опитаних зазначають, що 

вони обізнані повною мірою про зміст адміністративної реформи 
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(децентралізації влади), а 5,28% зізналися, що взагалі не знають про що йде 

мова (Діаграма 1).  

Обізнаний/на 
повною мірою

9,90%

Достатньо 
добре знаю про 

стан страв
39,93%

Обізнаний/на з 
основних питань

37,95%

Обізнаний/на з 
деяких питань

6,93%

Не знаю, про що 
йдеться
5,28%

1. Оцініть, будь ласка, міру Вашої обізнаності щодо 
змісту адміністративної реформи 
(децентралізації влади) в Україні? 

 

 

Розподіл відповідей за регіонами демонструє нерівномірну обізнаність 

депутатів (Діаграма 1а). Депутати Ужгороду, Сум та Полтави демонструють 

вищий рівень обізнаності, оцінюючи його як «достатньо добре знаю про стан 

справ» (61,7% в Ужгороді, 52,86% в Сумах та 42,03% в Полтаві). Депутати ж 

Львову та Кременчука дещо менше обізнані, оцінюючи свої знання як 

«обізнаний/на з основних питань» (52,86% у Львові та 46,81% у Кременчузі). 

17,02%

14,49%

1,43% 2,13%

14,29%
17,02%

42,03%

52,86%

61,70%

25,71%

46,81%

30,43% 32,86%

25,53%

52,86%

6,38%
8,70%

8,57%

6,38%
4,29%

12,77%

4,35% 4,29% 4,26% 2,86%

Кременчуг Полтава Суми Ужгород Львів

1а. Оцініть, будь ласка, міру Вашої обізнаності щодо змісту 
адміністративної реформи (децентралізації влади) в Україні? 

(населений пункт)

Обізнаний/на повною мірою

Достатньо добре знаю про стан 
страв
Обізнаний/на з основних питань

Обізнаний/на з деяких питань

Не знаю, про що йдеться
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Основними джерелами інформації для народних обранців є 

нормативно-правові акти та Інтернет. Як бачимо з Діаграми 2, на запитання 

«З яких джерел Ви отримуєте інформацію про хід реалізації 

адміністративної реформи (децентралізації влади) в Україні ?», 22,55% 

депутатів зазначили з нормативно-правових актів, а 19,63% з Інтернету. Ще 

достатньо поширеними джерелами інформації є наукові статті (14,84%) та 

соціальні мережі (12,03%). Меншою мірою депутати дізнаються про хід 

реформи з центрального телебачення (7,01%), виступів відомих урядовців, 

політиків та експертів у телешоу та аналітичних публікацій в журналах (по 

5,96% кожна), інформаційних матеріалів в газетах (5,14%). Респонденти 

могли обрати до трьох варіантів відповіді.  

5,96%

5,14%

14,84%

22,55%

5,96%

7,01%

19,63%

12,03%

3,27%

0,58%

0,23%

0,93%

0,35%

1,52%

Аналітичні публікації в журналах

Інформаційні матеріали в газетах

Наукові статті

Нормативно – правові акти 

Виступи відомих урядовців, політиків та …

Центральне телебачення

Інтернет

Соціальні мережі

Місцеве телебачення

Місцеві газети, журнали

Радіо

Центральні газети, журнали

Інше (вкажіть) 

Не отримую інформацію із ЗМІ

2. З яких джерел Ви отримуєте інформацію про хід 
реалізації адміністративної реформи 

(децентралізації влади) в Україні?

 

 

Тобто, можемо припустити, що депутати, ознайомившись із 

нормативною базою реформи, намагаються сформулювати своє ставлення та 

політичну позицію із загальних коментарів та оцінок, які знаходять в 

Інтернеті та соціальних мережах. Таким чином, в регіонах відсутні реальні 

наукові прорахунки та обґрунтування щодо позитивних та негативних 

наслідків реформи, а відповідно відсутні альтернативні варіанти її 

коригування та впровадження в конкретному місті. 

Отримання інформації з нормативно-правових актів переважають в 

усіх регіонах (26,63% у Львові, 20,73% у Полтаві, 20,65% в Кременчузі, 

17,89% у Сумах та 17,09% в Ужгороді) та з Інтернету (22,28% в Полтаві, 
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21,29% в Кременчузі, 17,37% в Сумах, 15,58% в Львові та 14,07% в 

Ужгороді). 

Поряд з цим, як бачимо з Таблиці 1, в Кременчузі та Львові важливим 

джерелом інформації для депутатів є ще наукові статті (21,94% та 17,59% 

відповідно); а соціальні мережі в Сумах (20%). 

Таблиця 1. З яких джерел Ви отримуєте інформацію про хід 

реалізації адміністративної реформи (децентралізації влади) в Україні ? 

(населений пункт) 

  Кременчук Полтава Суми Ужгород Львів 

Аналітичні публікації в журналах 3,23% 5,18% 5,26% 3,02% 10,05% 

Інформаційні матеріали в газетах 1,29% 5,18% 10,53% 1,01% 5,03% 

Наукові статті 21,94% 11,40% 6,84% 11,56% 17,59% 

Нормативно – правові акти  20,65% 20,73% 17,89% 17,09% 26,63% 

Виступи відомих урядовців, 

політиків та експертів у телешоу 1,29% 9,33% 10,53% 0,50% 5,03% 

Центральне телебачення 10,32% 6,22% 5,26% 6,03% 5,03% 

Інтернет 21,29% 22,28% 17,37% 14,07% 15,58% 

Соціальні мережі 12,90% 10,36% 20,00% 2,51% 10,05% 

Місцеве телебачення 1,29% 5,18% 4,74% 1,51% 2,01% 

Місцеві газети, журнали 0,00% 1,04% 0,00% 0,50% 1,01% 

Радіо 0,65% 0,00% 0,53% 0,00% 0,00% 

Центральні газети, журнали 0,65% 1,04% 1,05% 0,50% 1,01% 

Інше (вкажіть)  0,65% 1,04% 0,00% 0,00% 0,00% 

Не отримую інформацію із ЗМІ 3,87% 1,04% 0,00% 1,51% 1,01% 

 

На запитання «Що Ви знаєте про реформу з децентралізації?» 

(Діаграма 3) депутати могли обрати усі можливі варіанти, серед яких 

зазначили: передача повноважень на місця (16,7%), збільшення 

(перекладання) відповідальності (13,53%), передача додаткових фінансових 

ресурсів для виконання повноважень (13,47%), укрупнення сільських, 

селищних рад (13,04%). Нижчі позиції набрали меншої підтримки: 

можливість вирішення місцевих проблем (9,57%), оптимізація системи 

управління на місцях (9,2%), покращення якості управління (8,29%) та 

підвищення якості надання послуг населенню (7,92%). 
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16,70%

13,47%

13,53%

13,04%

9,57%

0,12%

9,20%

5,36%

8,29%

7,92%

2,56%

0,24%

Передача повноважень на місця

Передача додаткових фінансових ресурсів для виконання …

Збільшення (перекладання) відповідальності

Укрупнення сільських, селищних  рад

Можливість вирішення місцевих проблем

Спрямована на розвал держави, політичні ігри

Оптимізація системи управління на місцях

Зміна системи управління

Покращення якості управління

Підвищення якості надання послуг населенню

Проводиться формально (реформа по формі, а не реформа по …

Інше (вкажіть) 

3. Що Ви знаєте про реформу з децентралізації? 

 

Тобто в підтвердження висловленої вище гіпотези про достатньо 

посередню поінформованість депутатів міських та сільських рад, можемо 

бачити, що народні обранці досить поверхово та однобоко сприймають 

адміністративну реформу і розглядають її більшою мірою з позиції передачі 

як повноважень та фінансів. А оскільки, народним обранцям не вистачає 

наукового та методичного супроводу реформи, то мало хто з них сприймають 

реформу як інструмент підвищення якості послуг населенню, можливостей 

вирішення місцевих проблем, тощо. Тобто реформа меншою мірою 

сприймається як інструмент задоволення потреб місцевого населення. 

Таблиця 2 демонструє, що таке розуміння реформи децентралізації як 

«передача повноважень на місця» переважає в усіх регіонах (21,13% в 

Ужгороді, 20,65% в Львові, 16,3% в Сумах, 14,98% у Полтаві та 12,03% у 

Кременчузі). Поряд з цим депутати міської ради м. Ужгород й м. Львів разом 

з та їх суміжними сільськими радами додають до цієї характеристики ще 

«передача додаткових фінансових ресурсів для виконання повноважень» 

(17,01% та 17,11% відповідно); м. Кременчук й м. Полтави разом з їх 

суміжними сільськими радами – «збільшення (перекладання) 

відповідальності» (12,78% та 14,14% відповідно), а також м. Суми з 

суміжними сільськими радами – «укрупнення сільських, селищних рад» 

(15,76%). 
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Таблиця 2  

«Що Ви знаєте про реформу з децентралізації?» (населений пункт) 

  Кременчук Полтава Суми Ужгород Львів 

Передача повноважень на місця 12,03% 14,98% 16,30% 21,13% 20,65% 

Передача додаткових фінансових 

ресурсів для виконання повноважень 11,65% 12,03% 11,41% 17,01% 17,11% 

Збільшення (перекладання) 

відповідальності 12,78% 14,14% 11,14% 16,49% 14,16% 

Укрупнення сільських, селищних  рад 12,03% 8,86% 15,76% 17,01% 14,45% 

Можливість вирішення місцевих 

проблем 12,78% 10,55% 8,15% 6,70% 8,85% 

Спрямована на розвал держави, 

політичні ігри 0,38% 0,00% 0,00% 0,52% 0,00% 

Оптимізація системи управління на 

місцях 7,89% 9,92% 8,42% 6,70% 11,50% 

Зміна системи управління 8,27% 6,33% 5,71% 2,06% 3,24% 

Покращення якості управління 11,28% 10,97% 8,15% 6,19% 3,54% 

Підвищення якості надання послуг 

населенню 7,52% 10,55% 8,15% 5,15% 5,90% 

Проводиться формально (реформа по 

формі, а не реформа по суті), 

централізована децентралізація, 

пересічні громадяни не розуміють 

суті реформи 3,01% 1,69% 6,25% 1,03% 0,29% 

Інше (вкажіть)  0,38% 0,00% 0,54% 0,00% 0,29% 

 

Народні обранці міських та сільських рад демонструють високий 

рівень підтримки адміністративної реформи та реформи децентралізації. На 

запитання «Як Ви вважаєте, потрібна чи не потрібна адміністративна 

реформа та децентралізація влади?» 69,3% зазначають «безумовно 

потрібна», ще 24,4% – «скоріше потрібна». Біля 5% опитаних депутатів не 

змогли сформувати власну позицію стосовно адміністративної реформи та 

реформи децентралізації. (Діаграма 4). 

Можемо констатувати, що на рівні місцевих рад відсутнє політичне 

протистояння реформі децентралізації, а її гальмування, пов’язані більшою 

мірою із намаганням з одного боку «загравати із виборцями» (тому депутати 

моніторять соціальні мережі) та відсутністю науково-обгрунтованої 

інформації про можливості реформи та її наслідків для власного міста й села. 
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Тобто тих аргументів, які б депутати могли використовувати у спілкуванні із 

своїми виборцями. 

Безумовно 
потрібна
69,31%

Скоріше потрібна
24,42%

Скоріше не 
потрібна

0,99%

Безумовно не 
потрібна

0,66%
Важко відповісти

4,62%

4. Як Ви вважаєте, потрібна чи не потрібна 
адміністративна реформа та децентралізація 

влади?

 

Обласні центри демонструють вищий рівень підтримки реформи 

децентралізації, ніж у м. Кременчук (48,72% - скоріше потрібна та лише 

28,21% безумовно потрібна) (Діаграма 4а). 

28,21%

79,73%

69,44%

83,33%

71,43%

48,72%

16,22%

26,39%

8,33%

28,57%

2,56%
0,00%

1,39% 2,08%
0,00%2,56% 1,35%

0,00% 0,00%
0,00%

17,95%

2,70% 2,78% 6,25%

0,00%

Кременчуг Полтава Суми Ужгород Львів

4а. Як Ви вважаєте, потрібна чи не потрібна адміністративна 
реформа та децентралізація влади? (населений пункт)

Безумовно потрібна Скоріше потрібна Скоріше не потрібна Безумовно не потрібна Важко відповісти

 

Серед основних перспектив для розвитку міста у зв’язку з 

проведенням реформи респонденти зазначають (Діаграма 5): збільшення 

ресурсів для розвитку міста, в тому числі людських, фінансових (18,79%); 

збільшення повноважень для розвитку (16,35%); збільшення місцевого 

бюджету (16,27%) та територіальний розвиток (розширення меж) (13,83%).  
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Меншої підтримки набрали перспективи, пов’язані з: розширення 

можливостей, покращення якості управління (8,4%); оперативність 

прийняття рішень (7,03%); покращити рівень життя населення (6,72%) та 

активізація громади (6,42%). 

13,83%

18,79%

16,35%

1,38%

1,53%

16,27%

6,42%

8,40%

7,03%

3,28%

6,72%

Територіальний розвиток (розширення меж)

Збільшення ресурсів для розвитку міста, в тому числі …

Збільшення повноважень для розвитку

Негатив від збільшення відповідальності

Жодних перспектив

Збільшення місцевого бюджету

Активізація громади

Розширення можливостей, покращення якості управління

Оперативність прийняття рішень

Створення конкурентного середовища (конкурування за …

Покращити рівень життя населення

5. Які Ви бачите перспективи для розвитку міста у зв’язку з 
проведенням реформи?

 

В підтвердження попередніх результатів бачимо, що однобоке 

сприйняття реформи впливає так само і на однобоке сприйняття депутатами 

перспектив для міста. Народні обранці більшою мірою розцінюють зазначені 

перспективи як збільшення доходів і недооцінюють такі чинники як 

покращення якості управління та рівня життя населення. 

З таблиці 3 бачимо, що в усіх регіонах до перспектив розвитку міста 

відносять збільшення ресурсів для його розвитку, в тому числі людських, 

фінансових (у м. Суми – 22,05%; у м. Полтава – 21,36%; у м. Ужгород – 

18,03%; у м. Кременчук – 17,1% та м. Львів – 15,27%). Крім того депутати 

кременчуцької та львівської міських та суміжних сільських рад до переваг 

відносять збільшення повноважень для розвитку (17,62% та 19,31% 

відповідно); а депутати полтавської, сумської та ужгородської міських та 

суміжних сільських рад – збільшення місцевого бюджету (15,17%, 21,67% та 

22,95% відповідно). 
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Таблиця 3 

 Які Ви бачите перспективи для розвитку міста у зв’язку з 

проведенням реформи? (населений пункт) 

 

Кременчук Полтава Суми Ужгород Львів 

Територіальний розвиток 

(розширення меж) 15,54% 12,07% 12,55% 12,02% 16,43% 

Збільшення ресурсів для розвитку 

міста, в тому числі людських, 

фінансових 17,10% 21,36% 22,05% 18,03% 15,27% 

Збільшення повноважень для 

розвитку 17,62% 12,69% 15,59% 16,94% 19,31% 

Негатив від збільшення 

відповідальності 2,07% 0,62% 0,76% 1,64% 2,02% 

Жодних перспектив 4,66% 1,24% 0,76% 1,64% 0,58% 

Збільшення місцевого бюджету 11,40% 15,17% 21,67% 22,95% 12,39% 

Активізація громади 5,70% 9,29% 6,84% 6,56% 3,75% 

Розширення можливостей, 

покращення якості управління 10,36% 6,19% 7,60% 10,93% 8,65% 

Оперативність прийняття рішень 4,66% 9,60% 3,42% 2,73% 10,95% 

Створення конкурентного 

середовища (конкурування за 

інвестиції) 5,18% 0,93% 1,14% 5,46% 4,90% 

Покращити рівень життя населення 5,70% 10,84% 7,60% 1,09% 5,76% 

 

Що стосується загроз для міста у зв’язку з проведенням реформи, то 

респонденти зазначають (Діаграма 6): збільшення витрат місцевого бюджету 

на відновлення інфраструктури об’єднаних сіл (22,63%); пасивність та 

необізнаність населення (16,53%); збільшення витрат на надання послуг 

(медицина, освіта, ЖКГ, культура тощо) (13%) та утруднення виконання 

повноважень міською радою (12,68%). Лише біля 14% депутатів міських та 

сільських рад не вбачають жодних загроз. 

Складається враження, що депутати недооцінюють такі загрози як: 

конфлікт між сільським та міським населенням (7,22%), неефективність 

системи управління (неготовність до здійснення розширених повноважень) 

(6,58%) та соціальна напруга в місті (3,53%). 
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22,63%

3,53%

0,48%

13,96%

7,22%

13,00%

12,68%

2,89%

6,58%

16,53%

0,48%

Збільшення витрат місцевого бюджету на відновлення …

Соціальна напруга в місті

Загроза для розвитку міста в цілому

Жодних загроз немає

Конфлікт між сільським та міським населенням

Збільшення витрат на надання послуг (медицина, …

Утруднення виконання повноважень міською радою

Обмеження просторового розвитку (від створення …

Неефективність системи управління (неготовність до …

Пасивність та необізнаність населення

Інше

6. Які Ви бачите загрози для міста у зв’язку з проведенням 
реформи?

 

Зазначений вище депутатами розподіл загроз може свідчити про їх 

небажання витрачати кошти на розбудову саме сільської інфраструктури, а 

також недооцінювання власного низького рівня компетентності у прийнятті 

рішень та необхідності зняття соціальної напруги між міським та сільським 

населенням. 

З Таблиці 4 помітно, що депутати різних регіонів по-різному 

сприймають загрози. Так, збільшення витрат місцевого бюджету на 

відновлення інфраструктури об’єднаних сіл є актуальною для 

кременчуцьких, полтавських, ужгородських та львівських обранців; 

утруднення виконання повноважень міською радою – для кременчуцьких, 

ужгородських та львівських; пасивність та необізнаність населення – 

полтавських та сумських. 

Таблиця 4 

Які Ви бачите загрози для міста у зв’язку з проведенням реформи? 

(населений пункт) 

  Кременчук Полтава Суми Ужгород Львів 

Збільшення витрат місцевого 

бюджету на відновлення 

інфраструктури об’єднаних сіл 23,40% 32,41% 11,80% 27,85% 22,83% 

Соціальна напруга в місті 2,13% 0,69% 8,43% 0,00% 3,15% 

Загроза для розвитку міста в цілому 1,06% 0,00% 0,56% 0,00% 0,79% 

Жодних загроз немає 5,32% 15,17% 16,29% 12,66% 16,54% 

Конфлікт між сільським та міським 

населенням 4,26% 13,10% 10,67% 1,27% 1,57% 
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  Кременчук Полтава Суми Ужгород Львів 

Збільшення витрат на надання послуг 

(медицина, освіта, ЖКГ, культура… 
23,40% 8,28% 10,11% 11,39% 15,75% 

Утруднення виконання повноважень 

міською радою 21,28% 2,07% 1,69% 26,58% 25,20% 

Обмеження просторового розвитку 

(від створення громад поруч з містом 3,19% 1,38% 5,06% 2,53% 1,57% 

Неефективність системи управління 

(неготовність до здійснення 

розширених повноважень) 1,06% 6,90% 14,61% 2,53% 1,57% 

Пасивність та необізнаність 

населення 13,83% 19,31% 20,22% 15,19% 11,02% 

Інше 1,06% 0,69% 0,56% 0,00% 0,00% 

Незважаючи на високий рівень підтримки реформи, досить 

неоднозначною є позиція керівництва міста. З Діаграми 7 бачимо, що на 

запитання «Чи зацікавлені керівники міста в проведенні реформи?» лише 

третина (34,65%) депутатів вважають, що «є повне розуміння необхідності 

об’єднання з навколишніми селами»; а ще 29,37% зазначають, що «керівники 

міста зацікавлені, але не зацікавлені сільські голови навколишніх сіл». Біля 

19% опитаних вважають, що «в проведенні реформи не зацікавлені ні 

керівництво міста, ні навколишніх сільських рад»; і ще біля 16% зазначають, 

що «керівники міста не зацікавлені, але є зацікавленість з боку сільських 

голів навколишніх сільських рад». 

Так, є повне 
розуміння 

необхідності 
об’єднання з 

навколишніми 
селами
34,65%

Керівники міста 
зацікавлені, але 
не зацікавлені 
сільські голови 
навколишніх сіл

29,37%

Не зацікавлені ні 
керівництво міста, 

ні навколишніх 
сільських рад

19,14%

Керівники міста не 
зацікавлені, але є 
зацікавленість з 
боку сільських 

голів навколишніх 
сільських рад

16,17%

Інше (вкажіть)
0,66%

7. Чи зацікавлені керівники міста в проведенні 
реформи? 

 

Тобто зазначені результати демонструють відсутність ефективної 

комунікації між міським та сільським керівництвом, що зумовлює загальну 

недовіру та внутрішній супротив реформі. 

Про повне розуміння необхідності об’єднання зазначають депутати 
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ужгородської та львівської міської ради та навколишніх сіл. Депутати 

полтавської міської ради та суміжних сільських рад частіше говорять про те, 

що керівництво міста більше зацікавлене, ніж сел. А депутати сумської та 

кременчуцької міської ради та суміжних сільських рад висловлюють 

неоднозначні позиції (Таблиця 5). 

Таблиця 5 

Чи зацікавлені керівники міста в проведенні реформи? (за 

населеними пунктами) 

24,44%

14,08%

37,31%

59,18%

42,25%

24,44%

54,93%

17,91%

8,16%

32,39%

24,44%
15,49%

28,36%
24,49%

7,04%

26,67%

15,49% 14,93%

8,16%

16,90%

0,00% 0,00% 1,49% 0,00% 1,41%

Кременчуг Полтава Суми Ужгород Львів

7а. Чи зацікавлені керівники міста в проведенні реформи?  
(за насленими пунктами)

Так, є повне розуміння необхідності об’єднання з навколишніми селами

Керівники міста зацікавлені, але не зацікавлені сільські голови навколишніх сіл

Не зацікавлені ні керівництво міста, ні навколишніх сільських рад

Керівники міста не зацікавлені, але є зацікавленість з боку сільських голів навколишніх сільських рад

Інше (вкажіть)

 

Під час опитування, депутати могли самостійно визначити можливості 

(позитивні наслідки) для розвитку села у разі об’єднання з обласним 

центром, серед яких зазначили: збільшення бюджетів та фінансування; 

виділення коштів на актуальні проблеми; розвиток інфраструктури села; 

створення умов для успішності села; розвиток інфраструктури; поява 

робочих місць і зменшення виїздів людей із села у пошуках роботи. 

На запитання «Які Ви бачите загрози (негативні наслідки) для 

розвитку села у разі об’єднання з обласним центром?» депутати 

зазначили: неможливість впоратися з наданими повноваженнями; недостатнє 

фінансування містом; реверсна дотація; урбанізоване використання 

земельних ділянок; неспроможність міста фінансувати село; місцевий 

феодалізм; залежить від міста. 

Як бачимо, говорячи про позитивні сторони для села від реформи 

децентралізації, депутати зазначають «стандартний перелік» таких наслідків. 

Тоді як говорячи про негативні наслідки для села, акцентують увагу на 

широкому спектрі таких результатів. 
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ВИСНОВКИ 

Узагальнюючи результати опитування депутатів міських та 

навколишніх сільських рад, можемо зазначити: 

1. Лише незначна частина депутатів глибоко розуміють зміст 

адміністративної реформи в Україні, а більшість з них говорять лише про 

загальновідомі аспекти реформи. Тому виникає необхідність 

інформаційного супроводу реформи децентралізації направленого на 

цільову роботу з депутатами. При чому зазначений інформаційний 

супровід повинен мати «регіональний характер».  

2. Основними джерелами інформування депутатів про хід реформи та її 

особливості є нормативно-правова база та Інтернет. Тому в регіонах 

відсутні реальні наукові прорахунки та обґрунтування щодо позитивних 

та негативних наслідків реформи, а відповідно відсутні альтернативні 

варіанти її коригування та впровадження в конкретному місті.  

3. Адміністративну реформу (децентралізацію влади) більшою мірою 

депутати зводять до позиції передачі повноважень та фінансів на місця. 

Мало хто з народних обранців сприймають реформу як інструмент 

підвищення якості послуг населенню, можливостей вирішення місцевих 

проблем. Саме актуалізація реформи як інструменту покращення якості 

послуг, вирішення місцевих проблем та задоволення потреб населення є 

небхідним кроком для підвищення ефективності реформи та зменшення 

соціальної напруги в регіонах. 

4. Народні обранці достатньо однобоко сприймають перспективи та загрози 

для свого міста. Перспективи здебільшого зводять до збільшення доходів, 

а загрози – до необхідності витрачати кошти міста на розбудову сільської 

інфраструктури. Депутати недооцінюють такі перспективи розвитку міста 

як – покращення якості управління та підвищення рівня життя населення, 

а також такі загрози як – власний низький рівень компетентності у 

прийнятті рішень та збільшення соціальної напруги між міським та 

сільським населенням. 

5. Результати фіксують низький рівень комунікації між міським та 

сільським керівництвом, що зумовлює загальну недовіру та гальмування 

реформи. Тому діалог не лише на рівні керівництва міст та сел., але й на 

рівні депутатських фракцій могло б забезпечити пошук спільних 

перспектив розвитку. 



ВИСНОВКИ
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ВИСНОВКИ 

Просторово-планувальний аспект. 

В цілому можна зробити висновок, що під час складання 

перспективних планів утворення спроможних громад областей Полтавською, 

Сумською, Львівською та Закарпатською (в цьому випадку – проекту 

перспективного плану) обласними державними адміністраціями  не 

враховувалися положення генеральних планів та тенденцій просторового 

розвитку відповідних міст обласних центрів. Це виражається в проектуванні 

об’єднаних громад, територія яких накладається на територію, яка 

проектується в генеральних планах для розширення території міст, 

розміщення в її межах комунально складських та рекреаційних зон, зон 

транспорту та житлової забудови. Цей факт не обов’язково може призвести 

до перепон в просторовому розвитку міст. Однак це можливо лише в тому 

випадку, якщо сільські ради при виготовленні містобудівної документації в 

межах своїх повноважень враховуватимуть положення генеральних планів 

міст. 

При прогнозуванні сценаріїв подальшого розвитку ситуацій із 

утворенням міських ОТГ та ОТГ приміських рад було сформульовано тезу 

про недоцільність уніфікованого підходу до утворення чи неутворення нових 

громад за участі міст чи без такої. Подібними виявилися процеси та 

тенденції, які прогнозуються в містах Полтава та Суми та їх приміських 

зонах. Це дає підставу зробити припущення, для підтвердження якого 

потрібно провести більш широке дослідження, про схожість ситуацій 

навколо міст співставного розміру та схожими тенденціями в економічному 

та просторовому розвитку, якими є більшість обласних центрів. Однак для 

крупних та найкрупніших (в розумінні ДБН Б2.2-12:2018 «Планування та 

забудова територій») міст, таких як Львів, рішення повинні розроблятися з 

урахуванням особливостей кожного міста, тенденцій розвитку, соціально-

політичної ситуації, характеру формування місцевих економік як міста, так і 

прилеглих громад тощо. 

Окремої уваги заслуговують міста – промислові центри. В даному 

досліджені вони представлені містом Кременчук. Їх унікальність сформована 

характером місцевої економіки, орієнтованої на ресурсоємні виробництва, 

важку промисловість, видобуток корисних копалин у великих об’ємах. В 

таких міських громадах сформовані певні соціальні регламенти, цінності, 

взаємовідносини, які відрізняють їх серед інших міських громад. Крім того, 

такі міста в своїй історичній ретроспективі ставали своєрідним магнітом для 
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будівництва на відносно коротких радіусах виробничих потужностей, а 

відтак і інших міст, як правило менших за розміром, але із співставним із 

містом-метрополією виробничим потенціалом. Через певний час на базі 

інтегрованих логістично-транспортних, господарсько-виробничих, 

соціально-трудових зв’язків були утворені агломерації. Така картина є 

характерною для міст сходу та півдня України – територією, де 

сконцентровано виробничо-промисловий потенціал держави. 

При формуванні висновків дослідники виходили з розуміння прямого і 

масштабного впливу, які чинять процеси, що відбуваються в містах і 

пов’язані з його просторовим та економічним розвитком на просторовий 

розвиток і економіку приміських громад, які знаходяться в зоні 

безпосереднього впливу міста (радіус до 15 км). 

Міста Полтава та Суми. 

В цих містах та навколишніх територіях протікають в цілому подібні 

між собою процеси. Протягом 2017-2018 років на межах міст утворилися 

об’єднані територіальні громади, які «накрили» від 30 до 50 відсотків 

території приміської зони. Необхідно зазначити, що такі конфігурації громад  

не проектувалися в перспективних планах областей, зміни до яких вносилися 

вже по факту об’єднання. 

Деякі населені пункти цих громад є логічним продовженням міста – 

обслуговуються міським громадським транспортом, під’єднані до міських 

інженерних мереж тощо. В цих громадах здійснюється житлове будівництво 

міського типу – мікрорайонна забудова висотними будинками. Мешканці та 

мешканки цих населених пунктів ментально і фізично інтегровані у міські 

процеси – значна частина працездатного населення працевлаштовані на 

підприємствах, розташованих в місті, мешканці та мешканки приміських сіл 

отримують публічні послуги в місті, здійснюють господарські закупівлі в 

торгівельних мережах міста тощо. Аналіз стейкхолдерів рішень, які 

приймаються чи можуть бути прийняті в Щербанівській громаді 

(розташована на південній межі міста Полтава) показав, що саме мешканці та 

мешканки Полтави найбільше зацікавлені і отримують вигоду (чи 

незручності) від них. 

В той же час органами місцевого самоврядування приміських громад 

під час розробки та прийняття рішень, які стосуються розвитку цих громад, 

не враховуються тенденції, інтереси та напрямки розвитку міських громад. 

На такому грунті формуються або конфліктні, або (в кращому випадку) 

«холодні» відносини між органами місцевого самоврядування міських та 
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приміських громад, що не сприяє гармонійному розвитку ні перших, ні 

других.  

Для таких міст, як Полтава та Суми, найоптимальнішою, на думку 

авторів дослідження, формою, яка забезпечить безперешкодний розвиток як 

міських, так і приміських громад, є утворення великої об’єднаної 

територіальної громади з центром в місті і приєднанням прилеглих сільських 

рад по всьому периметру міської межі. В такому форматі об’єднання міська 

громада (вже в широкому сенсі – разом з приєднаними громадами 

приміських сіл) отримає розширені повноваження по плануванню розвитку 

приміської зона разом із розвитком населених пунктів приєднаних громад, 

створення єдиної системи поводження з твердими побутовими відходами, 

транспортного сполучення, врегулювання ринку праці, інтегрованої системи 

надання публічних послуг тощо. 

Місто Кременчук. 

Розвиток Кременчука автори дослідження вважають неможливим 

розглядати в розриві з розвитком міст, які утворюють Кременчуцьку 

агломерацію та їх приміських територій. Децентралізаційні процеси призвели 

до утворення об’єднаних громад в північному, північно-західному та 

північно-східному напрямках безпосередньо на межі міста. В той же час 

перспективним планом утворення спроможних громад Полтавської області 

передбачено утворення громад і в інших напрямках, тим самим повністю 

«замикаючи» місто по периметру. 

В ході дослідження також були проаналізовані тенденції утворення 

громад в приміській зоні Горішніх Плавнів (Полтавська область) та 

Світловодська (Кіровоградська область). В оптимістичному сценарії розділу 

дослідження, яке стосується Кременчука, описана конфігурація утворення 

об’єднаних громад, при якій агломерація може отримати поштовх до 

розвитку. Натомість аналіз тексту проекту закону № 6743 «Про міські 

агломерації» показав, що Кременчуцька агломерація не може бути 

утвореною (в розумінні згаданого законопроекту), оскільки міста, які її 

утворюють, знаходяться в різних областях. 

Разом з тим аналіз тенденцій утворення об’єднаних громад в зони 

впливу та приміській зоні Горішніх плавнів, а також аналіз чинного 

перспективного плану утворення спроможних громад Полтавської області 

дає підстави говорити про порушення посадовими особами Полтавської 

обласної адміністрації не лише Методики формування спроможних 

територіальних громад (Постанова КМУ № 214 від 08.04.2015), а і статі 4  
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Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» 

Місто Львів. 

Місто Львів – єдине з міст, де проводилося дане дослідження, яке 

активно проектує розвиток своєї приміської 1-го, 2-го та 3-го рівня 

притягання (5, 10, 20 км). Сформована в генеральному плані «містобудівна 

система «Великий Львів», а також «Зона заміського розселення мешканців 

Львова» говорить про доволі грунтовний підхід Львівської міської ради до 

проектування просторового розвитку міста. 

Натомість аналіз перспективного плану утворення спроможних громад 

Львівської області свідчить про те, що Львівською ОДА ці розрахунки та 

перспективні напрямки розвитку міста не були враховані. Так, наразі вже 

утворені громади, територія яких знаходиться не лише в «Зоні приміського 

розселення…» (радіус до 20 км), але і в межі «Великого Львова» - зоні 

безпосереднього міського впливу (до 5 км). 

Авторами дослідження був розглянутий сценарій утворення Львівської 

ОТГ в межах «Зони приміського розселення…». Однак велика кількість 

населених пунктів (180), серед яких, окрім сіл та селищ представлені також і 

міста районного значення (Городок, Пустомити) та території, які б відійшли 

до повноважень управління Львівською міською радою, дають підстави 

сумніватися в можливості налагодити ефективне централізоване управління 

одним органом місцевого самоврядування. 

Утворення агломерації в розумінні проекту закону № 6743 «Про міські 

агломерації» також видається малоефективним кроком, оскільки агломерація 

в економічному та містобудівному сенсі передбачає стійкі господарські 

зв’язки, які потребують погодження рішень щодо розвитку рівноправних 

суб’єктів. Львів, як потужний регіональний центр, завжди домінуватиме в 

подібному утворенні. 

Саме виходячи з розуміння значення Львова, як регіонального 

економічного, соціального та політичного центру, авторами дослідження 

було висловлене припущення про можливість утворення Львівського 

субрегіону, де місто-метрополія виступало б своєрідним центром з певним 

набором повноважень щодо розвитку субрегіону при збереженні органів 

місцевого самоврядування громад, що до нього входять і побудовою системи 

взаємовідносин між цими ОМС та радою міста-метрополії. Така модель може 

бути застосованою до крупних та найкрупніших міст України – Києва, 

Харкова, Дніпра, Одеси, Кривого Рогу… 
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Місто Ужгород. 

Закарпаття – єдина область України, в якій не затверджено 

перспективного плану утворення об’єднаних громад. Цей факт не дав змоги в 

повній мірі проаналізувати тенденції та напрямки процесів децентралізації в 

області. Автори дослідження в своєму аналізі спиралися в першу чергу на 

дослідження та позицію наукової та експертної спільноти Закрапаття. 

Усталеною думкою в коли науковців та експертів є думка про 

можливість та доцільність утворення агломерації Ужгород-Мукачеве-Чоп. 

Будучі доволі потужними регіональними центрами із співставним 

потенціалом розвитку, ці міста цілком могли б налагодити агломеративні 

зв’язки. Натомість, для їх інституалізації (в розумінні проекту закону «Про 

міські агломерації») необхідною умовою є входження до цього утворення 

громад, які знаходяться між цими містами, оскітьки відстані між ними доволі 

великі (від 25 до 40 км) і забезпечити нерозривність території агломерації, як 

це передбачено текстом законопроекту. 

Також у випадку з Ужгородською громадою може бути застосована 

модель, запропонована авторами дослідження для Львова, а саме – утворення 

Ужгородського субрегіону із збереженням органів самоврядування 

прилеглих громад. 

Економічний аспект. 

Набуті вигоди чи втрачені можливості економічного характеру 

обумовлюються сценаріями розвитку міст. Економічний потенціал міст та 

можливості його зростання найбільший вплив мають на:  обсяг бюджетних 

надходжень; доходи населення; обсяг роздрібного товарообороту та надання 

інших послуг; обсяг ресурсів і випуску продукції. 

За песимістичного сценарію розвитку подій (міста обласного значення 

та обласні центри залишаються осторонь процесу об’єднання територіальних 

громад, з яких би причин це не відбувалося) усі досліджувані міста 

втрачають вплив на розвиток приміських територій, а Львів втрачає навіть 

території. Територіальні (чи територіально-управлінські) втрати визначають і 

втрати економічні.  

Так, бюджети міст втрачають можливості  отримання рентних 

платежів, плати за використання земельних ділянок, що знаходяться за 

межами міст, податку на приміські об’єкти власності. Що стосується ПДФО, 

який складає більше 60% податкових надходжень до міських бюджетів, то 

його втрата, в умовах поширення маятникової трудової міграції,  не є цілком 
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очевидною – значна частина економічно активного населення приміської 

зони усіх досліджуваних міст зараз працевлаштовується в містах і там же 

сплачується ПДФО. Значно більші бюджетні втрати спостерігаються 

унаслідок загального скорочення чисельності населення, викликаного 

зокрема міграцією. Бюджет м. Полтава, наприклад, за нашими розрахунками 

щомісяця втрачає приблизно 1 млн грн ПДФО через міграцію економічно 

активного населення, яке втратило надію на перспективи розвитку міста. До 

потенційних втрат міських бюджетів можна віднести й існуючі на сьогодні 

вилучення з міських бюджетів у вигляді реверсної дотації, обсяги якої можна 

було б скоротити у разі створення міських об’єднаних територіальних громад 

з включенням громад приміської зони. 

Доходи від зайнятості напряму не залежать від створення ОТГ, але 

вони страждатимуть у разі втрати містами перспектив розвитку – 

висококваліфіковані спеціалісти виїжджатимуть за їх межі, що продовжує 

відбуватися в таких промислових центрах як Кременчук, Суми, Полтава. І 

хоча деіндустріалізація країни не є  прямим наслідком децентралізації, та все 

ж переміщення значного обсягу повноважень «зверху» «вниз» ускладнює 

управління крупними промисловими об’єктами з боку міської влади, яка 

ніколи цим не займалася. У таких містах, як Львів, Ужгород і навіть Полтава 

прослідковуються наміри місцевих рад визначити в якості однієї з  

пріоритетних галузей туризм, розвиток якого не потребує великих вкладень, 

не створює багато робочих місць, дуже часто потребує залучення ресурсів 

саме приміських зон і, головне, відзначається суттєвою тінізацією. Доходи 

від зайнятості у сфері туризму (сфера послуг) напряму залежать від реальної 

платоспроможності населення, яка скорочується через деіндустріалізацію, не 

зважаючи на ріст заробітних плат, навіть реальних, оскільки зростає 

безробіття (із врахуванням трудових мігрантів) і збільшується питома вага 

соціальних виплат, як правило, дуже незначних. 

Обсяг роздрібного товарообороту взагалі не залежить від 

адміністративно встановлених меж проживання, її обсяг визначається 

платоспроможністю населення, доступністю місць продажів (транспортне 

сполучення, відстань від місця проживання тощо) та товарним асортиментом. 

Переміщення торговельних підприємств на території новостворених ОТГ 

малоймовірне через обмеженість локальних ринків. 

Обсяг ресурсів і випуску продукції. Ресурсні втрати за реалізації 

песимістичного сценарію є абсолютними, тобто міста повністю втрачають 

контроль за використанням усіх ресурсів, що знаходяться за їх межами, 

оскільки вони будуть підпадати під юрисдикцію ОТГ. У цьому випадку 
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бюджети  міст втрачають не лише податкові, рентні та інші надходження до 

бюджету, а й базис для власного розвитку: вільні і відносно дешевші 

майданчики для промислової, житлової та іншої забудови; землі державної 

власності, що могли б перейти до комунальної власності міста; рекреаційні 

зони для організації відпочинку містян; можливості для розвитку туризму 

тощо. Для тих місцевостей, де сформувалися потужні зони впливу 

промислових міст (Кременчук, Львів) і природнім шляхом склалися 

агломерації, обмеження просторового розвитку міст може розглядатися як 

негативне явище. З точки зору розвитку (переходу від простого до складного, 

від нижчого до вищого) призупинення руху у напрямі формування управління 

агломерацією є явним регресом і руйнацією уже створених промислово-

економічних комплексів. 

Економічні втрати міст за реалізації песимістичного сценарію 

обумовлюють загострення соціальних проблем через зниження якості 

людського капіталу, зростання чисельності соціально вразливих жителів, 

погіршення демографічної структури, а також зниження громадської безпеки. 

Адміністративний вплив місцевих рад буде поширюватися лише у 

визначених адміністративно-територіальних межах. 

За реалізації оптимістичного сценарію бюджетні переваги для міст не 

є однозначно очевидними, але у результаті консолідації податкових 

надходжень бюджети матимуть тенденцію до зростання (наприклад, за 

результатами проведення аудиту виконання місцевих бюджетів 

Кременчуцького району встановлено, що вони зросли на третину). 

Консолідація коштів дозволить реалізувати великі і дорогі проекти, важливі 

для усіх мешканців, але непосильні для окремих громад (дороги, водогони, 

енергоаудит, модернізація ЖКГ, перероблення твердих побутових відходів 

(ТПВ) тощо). У разі об’єднання сільських і міської громад зросте чисельність 

населення громади, що може сприяти зменшенню реверсної дотації – значна 

сума залишатиметься на місцях. 

Доходи населення будуть зростати лише за умови забезпечення 

економічного розвитку досліджуваних міст, який може бути обумовлений 

поліпшенням інвестиційної привабливості ОТГ в результаті створення 

спільних проектів і зменшення корупційних ризиків. Поліпшення 

фінансового стану створених ОТГ на даному етапі є результатом 

перерозподілу податків між бюджетами різних рівнів, а не активізацією 

економічної діяльності, тому очікування зростання доходів населення від 

створення ОТГ є невиправданим. 
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Формування спільного для споживчого ринку буде мати позитивний 

вплив на вартість товарів і послуг для населення, що сприятиме зростанню 

обсягів товарообороту, підприємницьких доходів і якості обслуговування. 

Однозначно можна стверджувати, що в разі реалізації оптимістичного 

сценарію зросте ресурсний потенціал міських громад, а от збільшення 

випуску продукції буде залежати від інших чинників: інвестицій, ринків, 

платоспроможності, цін, конкуренції. 

Соціальна складова розширення впливу міст на прилеглі території є 

вразливою – зважаючи на гірше демографічне положення в сільській 

місцевості, видатки на соціальні потреби зростатимуть. Але з точки зору 

оцінки життєвого рівня населення ситуація покращиться за рахунок 

вирівнювання соціального забезпечення сільського та міського населення. 

Уся соціальна політика буде розроблятися з єдиного центру, а це означає, що 

питання пасажирських перевезень пільгових категорій громадян, соціального 

обслуговування вразливих верств населення через територіальні центри, 

надання соціальної допомоги, оздоровлення дітей тощо будуть вирішуватися 

за єдиним принципом. 

Адміністративні рішення в межах міської ОТГ будуть 

регламентуватися внутрішніми документами міських рад, які 

розроблятимуться з урахуванням єдності території. У межах єдиної ОТГ 

спрощується адміністрування унаслідок зменшення необхідності узгодження 

рішень між різними громадами, зменшуються витрати часу на прийняття 

рішень, більш кваліфікованим стає обґрунтування рішень. 

За реалістичного сценарію економічні можливості полягатимуть у 

ймовірності зменшення реверсної дотації, консолідації бюджетів, вирівнюванні 

рівнів доходу міських і сільських жителів за рахунок організації єдиного 

економічного простору та активізації торгівлі, а також отримання в 

розпорядження міської влади додаткових ресурсів для виробництва товарів і 

послуг. 

За будь-якого сценарію розвитку соціальне навантаження на місцевий 

бюджет зростатиме, а можливості його наповнення покращуватимуться лише в 

разі економічного зростання. 

Адміністрування може викликати опір сільського або міського населення 

у залежності від того, на чию користь буде вирішуватися питання. Це 

вимагатиме прикладання додаткових зусиль на погашення конфліктів, що 

супроводжуватиметься втратами часу та навіть відмовою від реалізації певних 

рішень. Прийняття рішень стає більш компромісним, а в окремих випадках – 



231 

 

більш конфліктним, особливо в разі прийняття рішень щодо використання 

спільних ресурсів, які окрема громада вважала «своїми». 

Політичний аспект. 

Політична воля народних обранців є однією з ключових аспектів вдалої 

реалізації адміністративної реформи на місцях. Не ухвалення необхідних 

рішень стосовно створення ОТГ та відсутність підтримки депутатами реформи 

часто пояснюється не стільки соціально-економічними передумовами скільки – 

політичними. Результати опитування депутатів міських та навколишніх 

сільських рад засвідчили, що лише незначна їх частина розуміють зміст 

адміністративної реформи (децентралізації влади) в Україні, а більшість з них 

говорять лише про загальновідомі аспекти реформи. При чому, основними 

джерелами інформування депутатів про хід реформи та її особливості є 

нормативно-правова база, Інтернет та соціальні мережі. Тобто, можемо 

припустити, що народні обранці, ознайомившись із нормативною базою 

реформи, намагаються сформулювати своє ставлення та політичну позицію із 

загальних коментарів та оцінок, які знаходять в Інтернеті та соціальних 

мережах. Таким чином прилаштуватися до позиції «більшості», замість того, 

аби формувати громадську думку. Зазначені тенденції можуть свідчити про 

відсутність науково-обґрунтованих прорахунків щодо позитивних та 

негативних наслідків реформи, а відповідно варіантів її коригування та 

впровадження в конкретному місті. Депутатам не вистачає обґрунтованих 

аргументів на користь реформи. 

Можемо спостерігати, що на рівні місцевих рад часто відсутнє політичне 

протистояння реформі децентралізації, оскільки більшість народних обранців її 

таки підтримую. Проте гальмування реформи пов’язане із бажанням 

«позагравати із виборцями» (тому депутати активно читають соціальні мережі) 

та відсутністю науково-обґрунтованої інформації про можливості реформи та її 

наслідків для власного міста й села. 

Народні обранці досить однобоко сприймають адміністративну реформу, 

зводячи її до позиції передачі повноважень та фінансів на місця. Мало хто з 

народних обранців сприймають реформу як інструмент підвищення якості 

послуг населенню, можливостей вирішення місцевих проблем. Теж стосується і 

перспектив та загроз для свого міста. Перспективи здебільшого зводять до 

збільшення доходів, а загрози – до необхідності витрачати кошти міста на 

розбудову сільської інфраструктури. Депутати недооцінюють такі перспективи 

розвитку міста як – покращення якості управління та підвищення рівня життя 

населення, а також такі загрози як – власний низький рівень компетентності у 
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прийнятті рішень та збільшення соціальної напруги між міським та сільським 

населенням. 

Зазначений депутатами розподіл загроз свідчить також про їх небажання 

витрачати кошти на розбудову саме сільської інфраструктури, а також 

недооцінювання власного низького рівня компетентності у прийнятті рішень та 

необхідності зняття соціальної напруги між міським та сільським населенням. 

Крім того, результати фіксують низький рівень комунікації між міським та 

сільським керівництвом, що зумовлює загальну недовіру та гальмування 

реформи. Тому діалог не лише на рівні керівництва міст та сіл, але й на рівні 

депутатських фракцій могло б забезпечити пошук спільних перспектив 

розвитку. 

Якщо розглядати політичні позиції народних обранців в розрізі міст та 

навколишніх сіл, то можемо стверджувати певні відмінності в їх підтримці. 

Зокрема, основним джерелом інформації народних обранців міста Полтави та 

суміжних сільських рад є нормативно-правові акти й Інтернет. Саму реформу 

сприймають як «збільшення (перекладання) відповідальності», а до переваг 

відносять – «збільшення місцевого бюджету». А також на їх думку керівництво 

міста більше зацікавлене в об’єднанні, ніж керівництво сіл. 

Важливим джерелом інформації для депутатів міста Суми та суміжних 

сільських рад є соціальні мережі. На їх думку адмінреформа – це «укрупнення 

сільських, селищних рад, а до переваг також відносять «збільшення місцевого 

бюджету». 

Депутати Кременчуга та суміжних сільських рад демонструють 

найменший рівень обізнаності щодо змісту адміністративної реформи 

(децентралізації влади) в Україні, хоча важливим джерелом інформації для них 

є наукові статті. Народні обранці також висловлюють найнижчий рівень 

підтримки реформи децентралізації у порівнянні з іншими містами, які взяли 

участь у дослідженні.  

Депутати міської ради м. Ужгород й м. Львів разом з та їх суміжними 

сільськими радами сприймають адмінреформу як «передача додаткових 

фінансових ресурсів для виконання повноважень». Народні обранці зазначають 

про повне розуміння необхідності об’єднання з навколишніми селами. 
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РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Враховуючи результати аналізу, з метою активізації процесу розвитку 

громад великих, крупних та найкрупніших міст та приміських громад, більш 

активного їх включення до процесу реформування місцевого самоврядування в 

Україні, органам державної влади та організаціям, які працюють в напрямку 

впровадження реформи з децентралізації доцільно: 

- посилити просвітницько-роз’яснювальну роботу серед міських голів, 

депутатів та працівників виконкомів рад міст обласного значення щодо 

мети, принципів та механізмів реформи з децентралізації влади в Україні; 

- здійснювати інформаційний супровід реформи децентралізації на 

регіональному рівні з акцентом як інструменту покращення якості послуг, 

вирішення місцевих проблем та задоволення потреб населення ; 

- більш ґрунтовно підходити до процесу складання перспективних планів 

утворення громад в областях та внесення змін до них. Під час формування 

перспективних планів та змін до них на територіях зон впливу та приміських 

зон великих міст в першу чергу виходити із тенденцій та прогнозів 

просторового та економічного розвитку міських громад; 

- під час складання перспективних планів утворення громад в областях 

особливо уважно вивчати та брати за основу актуальні генеральні плани, 

стратегії розвитку та інші стратегічні документи громад великих міст; 

- до процесу складання перспективних планів утворення громад в областях та 

формування пропозицій щодо змін до них залучати департаменти 

містобудування та архітектури облдержадміністрацій, органи, які 

здійснюють повноваження в галузі містобудування та архітектури міських 

рад великих міст, а також фахівців та експертів з просторового розвитку; 

- внести зміни до тексту проекту закону №6743   «Про міські агломерації», 

вилучивши з нього обов’язкові умови щодо створення агломерацій лише в 

межах однієї області та нерозривності території агломерації; 

- розглянути можливість утворення адмінстративно-територіальних одиниць 

«субрегіон» із формуванням його навколо міста-регіонального центру із 

можливістю збереження органів місцевого самоврядування громад, які 

увійдуть до складу субрегіону, перерозподіливши функції та повноваження 

між ними та містом-центром (потребує внесення змін до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного та Податкового 

Кодексів, тексту законопроекту №8051   «Про засади адміністративно-

територіального устрою України») 


