
Децентралізація в Україні



Децентралізація влади – розмежування повноважень
між державою та місцевим самоврядуванням, передача
частки публічної влади до органів місцевого
самоврядування.

Складові реформи
- Адміністративно-територіальна
- Розмежування повноважень між ОМС та ОВВ
- Упорядкування територіальних органів виконавчої
влади

- Фінансове забезпечення повноважень

Сутність реформи



Сучасні системні виклики

• Потреба зайнятості в сільському господарстві
наближається до середньоєвропейського рівня
(4-6% від кількості населення)

• Частка сільського населення - 29% ( в Європі –
20-25%)

• Спостерігається прискорена депопуляція сіл та
бюджетної інфраструктури на відстані понад 15 
км від райцентру

Реформа АТР – єдиний шанс зберегти село!  



Місцеве самоврядування – право і спроможність
місцевих властей, в межах закону, здійснювати
регулювання і управління суттєвою часткою публічних
справ. 

Право - організаційна, фінансова автономія, захист
рішень органів місцевого самоврядування

Спроможність – інституційна, кадрова, інфраструктурна

Означення місцевого самоврядування



Розподіл сільських рад в залежності від
кількості населення в сільських радах
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Частки видатків, 2006
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Кількість бюджетних установ в раді в
залежності від розміру ради
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Головні вимоги до адміністративно-
територіального устрою

• Повсюдність юрисдикції як в системі органів
виконавчої влади так і самоврядування;

• Узгодженість системи органів виконавчої влади
та органів місцевого самоврядування

• Розподіл повноважень між рівнями здійснюється
за принципом субсидіарності;

• Міжрівневі пропорції, що задовольняють умовам
ефективного менеджменту

• Відповідність європейській системі NUTS



Головні вимоги до адміністративно-
територіальних одиниць:

• Повна та виключна компетенція;
• Стійкість до демографічних, політичних та

економічних викликів;
• Нерозривність, відсутність анклавів
• Універсальність, типова бюджетна

інфраструктура
• Інфраструктурна, кадрова та ресурсна

достатність для реалізації наданих повноважень;
• Низький рівень дотаційності.



Вибір принципу створення громад: соціальний чи
соціально-економічний?

• Соціальний – створення
громад за принципом
наявності бюджетної
інфраструктури

• Спосіб формування –
об’єднання поселень

• Середній розмір сільської
громади – 5 тис. чол.

• Максимальна відстань
від центру – 8 км, середня –
5 км.

• Середня кількість
поселень – 7

(основний в проектах 2005 
року)

• Соціально-економічний –
створення громад навколо
центру економічної
активності

• Спосіб формування –
розукрупнення районів

• Середній розмір сільської
громади – 9 тис. чол.

• Максимальна відстань
визначається доступністю в
20 хв., середня – 11 км.

• Середня кількість
поселень – 16

(основний в проекті 2008 
року)





Організація виконавчої влади та самоврядування



Класифікація АТО

• . Рівень Назва Головні
повноваження Обмеження

1 рівень
Базовий

Сільська, 
міська громада Освіта, ЗОШ Не менше

2,5 тис. чол. 

2 рівень
Проміжний Район Охорона здоров’я

Стаціонар
Не менше

150 тис. чол. 

3 рівень
Спеціалізований Область

Соціально -
економічний
розвиток

Не менше
800 тис. чол.



Основні повноваження АТО
Громада

Освіта – середня, 
дошкільна

Охорона здоров’я –
первинна, 
профілактика, СШД

Культура – загальні
програми

Соціальна допомога
(терцентри)

Благоустрій території, 
ЖКГ, дороги в межах
поселень, 
комунальний
транспорт

Район
Освіта – школи-

інтернати

Охорона здоров’я –
стаціонар
загального
профілю

Область
Освіта – професійно-

технічна
Охорона здоров’я –

спеціалізована допомога

Культура – спеціалізовані
заклади

Соціальна допомога -
спеціалізовані заклади

Соціально-економічний
розвиток



Установи органів виконавчої влади на території
громади

• Міліція

• Державне казначейство

• Санітарно-епідеміологічний та ветеринарний контроль

• Соціальний захист населення

• Протипожежна безпека

• Реєстрація речових та цивільних прав

• Пенсійний фонд



Статус та основні повноваження старости

- Посадова особа в поселенні, працює за контрактом з громадою;

- Входить в раду старост громади;

- Обирається на прямих виборах жителів поселення;

- Має право присікання правопорушень;

- Веде первинну обробку документів соціального характеру за
дорученням жителів поселення;

- Виступає представником поселення у зносинах з органами
державної влади та самоврядування

- Виступає третейським суддею в побутових спорах.



Тернопільська область

адміністративні райони в 1940р. запропоновані громади
в результаті реформування



Приклад нових громад



Приклад інфраструктури громади



Нове районування, Сумська область

сучасний районний поділ районний поділ
запропонований Сумською ОДА



Новостворені громади (моделювання)

тип громади
к-ть 

жителів
% 

жителів
к-сть 
громад

% 
громад

к-сть 
поселень

сер. к-сть 
поселень

сер. к-сть 
жителів в 
громаді

Сер. 
Площа

Міська 32692 73% 425 30% 10975 26 77 498
Селищна 7598 17% 490 35% 10714 22 16 414
Сільська 4467 10% 491 35% 7904 16 9 338
Всього 44757 100% 1406 100% 29593 21 32 1250



Новостворені райони (моделювання)

Населення району К-сть районів К-сть громад в
районі

К-сть
поселень в
районі

Площа
району

населення
району

К-сть
лікарень в
районі

до 200 20 10 221 4396 170 12
200‐300 24 12 265 5610 243 16
300‐500 30 15 293 6263 384 25
500‐800 16 17 386 7152 641 40
понад 800 10 17 412 7337 1247 68
Всього 100 1376 29852 598269 43480 2691
середнє 14 299 5983 435 27



Схема використання земель громади



Головні принципи закріплення повноважень за
ОМС

• Фінансова, інфраструктурна, кадрова
спроможність та готовність ОМС виконувати
повноваження

• Рівномірний розподіл споживачів між АТО
• Можливість для ОМС самостійно визначати
форми досягнення цілей

• Стандартизованість послуг, наявність індикаторів
оцінки їх якості

• Забезпеченість неупередженого державного
контролю за законністю рішень органів МС

• Існування системи консультацій між асоціаціями
ОМС та урядом



Повноваження МДА

• Власні: здійснення виконавчих функцій по деяких
повноважень ( в першу чергу програм соціального
захисту)

• Координаційні: координація територіальних
органів ЦОВВ в межах районів та областей (в
першу чергу, силових міністерств); 

• Контрольні: здійснення нагляду за законністю
актів місцевого самоврядування та якістю
надання ОМС децентралізованих публічних
послуг.



Місцева державна адміністрація



Статус Урядника

• Підпорядкування КМУ, підзвітність Президенту.
• Призначається Президентом з подання КМУ із
спецрезерву кадрової служби, куди включається
головслужбою за погодженням з Президентом.

• Обов’язковий вишкіл в НАДУ.
• Аполітичність, вища посада в кар’єрній
державній службі.

• Ротація кожні 3 роки.
• Урядник центрального в області району є
одночасно Урядником області.



Вирівнювання доходної спроможності

-



Деякі відмінності між реформою АТУ в Польщі
та Україні

-
Параметр Польща (факт) Україна (план)

Рівень реформування Гміни – 70-і
Воєводства, повіти –
кінець – 90

Громади, райони

Основні характеристики Гміни ~ 2,5 тис.
Повіти 373 
65 міст-повітів
Воєводства – 16
Варшава

Громади ~ 1,3 тис.
Райони ~ 100
Регіони – 24+1

Київ, Севастополь
Бюджетне законодавство Зміни одночасно з

реформою АТУ
Зміни в 2014 до реформи
АТУ

Рівень підтримки вищих
органів влади

Високий, контроль
безпосередньо прем’єром

Не визначений



‐ зона відчуження

Україна громад

Площа громад




