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FINANCIAL PROVISION OF SOCIAL SPHERE DEVELOPMENT OF THE 

CARPATHIAN REGION UNDER THE FISCAL DECENTRALIZATION 

 

Current conditions of decline in social and economic development and limited capacity to increase 

budget financing of social spending require making smart decisions in the transformation of 

distribution relationships, identifying inefficient spending, changing in approaches and mechanisms 

of funding provision based on efficacy. At the same time, administrative-territorial reform and 

decentralization are intended to promote the reduction of inter-regional and intra-regional 

differentiation in terms of service delivery in social sphere. 

The need to change the priorities of social policy towards the modernization of financial provision 

of social services in the Carpathian region in terms of decentralization is due to the presence of 

horizontal and vertical imbalances in distribution of responsibilities of local governments and 

financial resources of local budgets. This in turn requires development of new approaches to 

finance social development of the Carpathian region under the conditions of the administrative-

territorial reform both in terms of formation and use of financial resources. 

Evaluation of absolute values of social protection and social security in the Carpathian region 

demonstrates positive dynamics of growth, due to a major increase in the size of social benefits and 

the number of recipients. Despite the increase in spending on social protection and social security, 

their rate of growth has slowed down. In the Carpathian region there was a decrease in spending on 

social protection and social security compared with the previous year [1]. 

The reform of local government covers decentralization of expenditure responsibilities, including 

the field of social security. The Concept of reforming local government and territorial organization 

of power in Ukraine specifies the main powers of local governments of the basic level in the sphere 

of social protection that includes social assistance through territorial centers – own powers. The 

Concept also notes that structural subdivisions of territorial bodies of central executive authorities 

of the basic level will provide services of social protection (pensions, subsidies, compensation, 

benefits provision) - delegated powers [2].  
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We should pay attention to the main risks in social security that emerged with the beginning of 

fiscal decentralization in Ukraine: 1) there were no joint responsibility of local communities and the 

authorities regarding the provision of social services; 2) the practice of funding institutions, not 

social services maintained; 3) providing a lower priority social protection comparing to education, 

medicine and culture; 4) lack of preventive mechanisms for the prevention of major risks in the 

field of social protection and deepening of poverty population.  

The main result of the decentralization of powers in social sphere should be provision of services on 

the basis of subsidiarity, quality and efficiency. The above mentioned actualizes the need to assess 

the effectiveness of social development of the Carpathian region, to identify opportunities to 

achieve consensus between economic efficiency and social justice in order to build an optimal 

model of social development of the Carpathian region under the conditions of the administrative-

territorial reform and extend financial decentralization. 
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На реалізацію регіональної реформи в Україні впливають суб’єктивні чинники, а саме: 

наявність лобіюючих ініціатив різних впливових бізнес-груп, відсутність бажання у 

регіональних держслужбовців сприяти активному проведенню адміністративної реформи 

через невіру в свої майбутні амбіційні перспективи в даному проекті чи взагалі в їх втрату, 

недостатній рівень кваліфікації експертного середовища та пасивність науковців, які повинні 

стати в авангарді проведення революційних змін. Як результат – лише 30 (з 159, що були 

створені у 2015 році) новоутворених об’єднаних територіальних громад (ОТГ) відповідають 

урядовій Методиці формування спроможних територіальних громад. [2, С.32]. 

У 15 ОТГ частка субвенцій на формування інфраструктури ОТГ складає понад 200% 

від дохідної частини бюджету ОТГ, ще у 46 ОТГ цей показник є вищим за 100% [2, С.31], у 

58 ОТГ цей показник наближається до 100%, що ставить під сумнів доцільність створення 

цих громад в такому форматі. Такі громади слід визначати як громади-реципієнти, які 

потребують донорство з державного бюджету. Це відроджує систему споживчого існування 
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