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Основні програмні документи реформи

 Європейська Хартія місцевого самоврядування 
прийнята під егідою Конгресу Місцевих та Регіональних Влад 
Європи 15 жовтня 1985 р. Ратифікована Верховною Радою 
України 15 липня 1997 р.

 Концепція реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні 

затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 
квітня 2014 р. № 333-р.

 План заходів щодо реалізації Концепції реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади 
в Україні

затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22 
вересня 2016 р. № 688-р.



Прийняття Концепції 
реформування 

місцевого 
самоврядування 1 

квітня 2014 р. початок 
реалізації реформи



Реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади здійснюється з дотриманням таких принципів:

 верховенства права;
 відкритості, прозорості та громадської участі;
 повсюдності місцевого самоврядування;
 субсидіарності;
 доступності публічних послуг;
 підзвітності та підконтрольності органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування територіальній громаді;
 підконтрольності органів місцевого самоврядування органам 

виконавчої влади у питаннях дотримання Конституції та законів 
України;

 правової, організаційної та фінансової спроможності місцевого 
самоврядування;

 державної підтримки місцевого самоврядування;
 партнерства між державою та місцевим самоврядуванням;
 сталого розвитку територій.



ФІНАНСОВА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

У 2015 році здійснено перший етап фінансової 

децентралізації: прийнято зміни до Бюджетного та 

Податкового кодексів України щодо передачі 

органам місцевого самоврядування додаткових 

бюджетних повноважень і закріплення стабільних 

джерел доходів для їх реалізації. 
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РІСТ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

2015

Приріст до 2014 року –

42,1%

майже вдвічі зросли

власні ресурси місцевих

бюджетів

Кількість бюджетів, 

які не виконали 

затверджені 

показники



З 2015 року фактичні 

надходження власних доходів 

місцевих бюджетів 

збільшувалися щороку більш ніж 
на 40%. 

У 2017 році до загального фонду 

місцевих бюджетів у січні-серпні 

надійшло 120,7 млрд грн. Приріст 

надходжень до відповідного періоду 

минулого року склав 30,8 % або 28,4 

млрд грн.

РІСТ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ



ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Зростає обсяг власних ресурсів місцевих 

бюджетів та збільшується частка місцевих 

бюджетів у зведеному бюджеті України з 45,6% 

у 2015 році до 49,3% у 2017 році.



ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД



ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

5 лютого 2015 року Верховною Радою України був прийнятий 

Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних 

громад»
Основні умови добровільного об’єднання територіальних громад

1) у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної 

громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування;

2) територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об’єднаної 

територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних 

громад, що об’єдналися;

3) об’єднана територіальна громада має бути розташована в межах території 

Автономної Республіки Крим, однієї області;

4) при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад беруться 

до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на 

соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади;

5) якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній 

громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання.

В результаті реформи планується створити 1500–2000 спроможних територіальних 

громад.



ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД



~ 8 000

> 1 000

населених пунктів

184

Процес добровільного об’єднання охопив 
понад 1 000 місцевих рад, які об’єдналися у 
184 громади

~

ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД



в Україні вже 

створено 413 

спроможних громад , 

до них увійшли 1971 

колишня місцева 

рада. 

На 29 жовтня 

призначені вибори ще 

у 29 громадах. Таким 

чином наприкінці 2017 

року буде 614 

спроможних громад 

ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ 
ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД



КОНКУРС МІНІ-ПРОЕКТІВ “РАЗОМ У МАЙБУТНЄ”



КОНКУРС МІНІ-ПРОЕКТІВ “РАЗОМ У МАЙБУТНЄ”



КОНКУРС МІНІ-ПРОЕКТІВ “РАЗОМ У МАЙБУТНЄ”



Конституційна реформа –
необхідна умова для 

продовження реформи. Але є 
ціла низка  питань в контексті 
реформи, які можна вирішити 

без внесення змін до Основного 
закону



КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА

В новій редакції Конституції 
місцевому самоврядуванню 

має бути гарантовано
такий обсяг повноважень, 

який би забезпечував 
комплексний та сталий 

розвиток громад відповідно 
до вимог Європейської хартії 
місцевого самоврядування, 
принципів децентралізації 

державної влади та 
субсидіарності.



АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМИ 

 Продовження бюджетної децентралізації. 

Захистити місцеві бюджети та забезпечити реформовані органи місцевого 

самоврядування належними фінансовими ресурсами. 

 Прискорення об’єднання громад. 

Органи місцевого самоврядування мають об’єднати місцеві еліти, бізнес та 

громадськість навколо ідеї об’єднання. Громадам потрібен потужний стимул 
об’єднуватися.

 Співробітництво громад.

Міжмуніципальне співробітництво – важливий фактор розвитку місцевого 

самоврядування та поширена в Європі практика, яка забезпечує розвиток 

територій

 Вдосконалення правового поля. 

Втілення принципу повсюдності місцевого самоврядування та оптимізація 

всього комплексу нормативно-правових актів, що регулюють діяльність 

місцевого самоврядування

 Адміністративно-територіальний устрій. 

Чинним і головним нормативно-правовим актом в цій сфері залишається 

Указ Президії Верховної Ради УРСР 1981 р. 



ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ РЕФОРМИ

 Упорядкування районного рівня. 

 Формування нового 

адміністративно-територіального 

устрою

 Низка земельних питань

 Інститут префекта та старости

 Кадрове забезпечення



Дякую за увагу!


