
Круглий стіл 

«Реформа децентралізації влади в Україні: 
оцінка, аналіз, проблемні питання, пріоритети» 

 

 

21 березня 2018 року в Науково-дослідному центрі індустріальних проблем 

розвитку НАН України пройшов круглий стіл на тему «Реформа 

децентралізації влади в Україні: оцінка, аналіз, проблемні питання, 

пріоритети». 

Відкрив захід заступник директора з наукової роботи НДЦ ІПР НАН 

України, д.е.н., професор Юрій Іванов, який відзначив важливість і необхідність 

дослідження цього питання на сучасному етапі реформування країни в цілому і її 

регіонів. 

З доповіддю на тему 

«Підсумки 2014-2017 рр.: 

оцінка, аналіз. Проблемні 

питання та шляхи 

вирішення» виступив 

завідувач відділу 

макроекономічної політики 

та регіонального розвитку, 

к.е.н. Ігор Ярошенко, який 

представив певні досягнення реалізації реформи за останні чотири роки, це: 

сформоване базове законодавство реформи, розширені фінансові можливості 

громад, забезпечення більш тісної взаємодії із регіональною політикою, часткова 

передача повноважень; започаткований зв'язок із секторальними реформами. 

Серед невирішених, поки, залишаються базові питання щодо Конституційних 

змін, адміністративно-територіального устрою, функціонування органів місцевого 

самоврядування, розмежування повноважень між рівнями влади, розпорядження 

земельними ресурсами, об’єктами державної і комунальної власності, інші. 



За результатами запропоновані заходи, реалізація яких має сприяти 

ефективності реалізації реформи децентралізації в Україні: 

- необхідність прийняття комплексної законодавчої бази по всіх напрямах 

функціонування; 

- розширення напрямів державної підтримки для ефективного 

функціонування об’єднаних територіальних громад і стимулювання процесу 

добровільного об'єднання; 

- розроблення оптимальних моделей формування і функціонування 

самодостатніх громад з врахуванням національних та індивідуальних 

особливостей розвитку окремих територій; 

- розроблення та впровадження конкретних показників (стандарти, 

нормативи, індикатори) для характеристики (оцінки) рівня інфраструктурного, 

соціального і економічного забезпечення громад; 

- запровадження на державному рівні підготовки кадрового ресурсу для 

ефективного функціонування органів місцевого самоврядування новостворених 

територіальних громад. 

Молодшим науковим 

співробітником відділу 

макроекономічної політики та 

регіонального розвитку Іриною 

Семигуліною в доповіді на тему 

«Пріоритетні напрями на 2018 

рік та середньострокову 

перспективу» розглянуті 

питання перспективних напрямів 

і першочергових кроків щодо 

реалізації реформи децентралізації влади в Україні на коротко та 

середньостроковий термін для забезпечення ефективного функціонування 

спроможних об’єднаних територіальних громад. Пріоритетами є: 

- активізація процесу формування об’єднаних територіальних громад, що 

передбачає розповсюдження децентралізації на територію всіх районів країни, 



комплексний підхід до процесу формування новостворених громад і початок 

реформування районного рівня виконавчої влади в Україні; 

- управління і інституційний розвиток, що направлені на врегулювання 

питань функціонування інституту старост, створення ефективної системи 

управління місцевими фінансами, підтримку інституційного розвитку громад; 

- максимальне наближення послуг в громадах, яке передбачає розширення 

системи ЦНАП, отримання повноважень в сфері архітектурно-будівельного 

контролю, розробку стандартів доступності і якості всіх видів послуг; 

- секторальна децентралізація, направлена на розвиток сільської медицини, 

розширення системи опорних шкіл, формування системи пожежної охорони та 

системи поліцейських станцій тощо; 

- комплексний розвиток сільських територій, що передбачає створення 

робочих місць, покращення місцевої інфраструктури, поліпшення умов і якості 

життя громадян; 

- реалізація урядової ініціативи щодо передачі в комунальну власність 

громад земель за межами населених пунктів і відповідним збільшенням ресурсної 

бази, що є першим етапом організації системи управління земельними ресурсами 

територій. Наступні кроки потребують розробки відповідної земельної 

документації, формування генеральних планів розвитку територій і пов’язані із 

необхідність прийняття відповідних законодавчих змін. 

Практична реалізація 

озвучених пріоритетів реформи 

децентралізації влади потребує 

консолідації зусиль 

центральних і місцевих органів 

влади, громадянського 

суспільства, наукових і освітніх 

установ, що дасть змогу 

комплексно вирішувати 

поставлені завдання. 

 



В дискусії прийняли участь співробітники Центру. Зокрема, заступник 

директора з наукової роботи, д.е.н., професор Юрій Іванов звернув увагу на 

важливість більш детального розгляду питання відповідності фінансових 

можливостей громад рівню отриманих ними повноважень. Вчений секретар 

Центру, д.е.н., доцент Надія Бєлікова підкреслила доцільність комплексного 

підходу до вивчення процесу функціонування територій з погляду на тісний 

зв’язок реформи децентралізації із всіма напрямами розвитку суспільства. 

За результатами обговорення, з урахуванням пропозицій учасників 

круглого столу, визначено рекомендації щодо розширення напрямів дослідження, 

формування науково-практичних рекомендацій розробки механізму формування і 

функціонування самодостатніх територій в умовах децентралізації влади в 

Україні. 


