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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОМАД НА «КРИХКИХ»  

ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ 
 

В умовах конфлікту та започаткованих Урядом реформ одним із головних пріори-
тетів реформи децентралізації управління є підвищення спроможності територіальних 
громад на всій території України, в тому числі на «крихких» територіях. У даному кон-
тексті варто зробити акценти на цілях, задля яких потрібна ця спроможність [1], та роз-
глядати її, виокремлюючи складові, а саме: інституційну; комунікативну; адміністрати-
вну; економічну; соціальну; фінансову та ін. в контексті, насамперед, постконфліктного 
відновлення постраждалих регіонів. 

На сучасному етапі реформування можна констатувати: по-перше, наявність як 
новостворених об’єднаних територіальних громад, так і територіальних громад сіл, се-
лищ і міст, які ще не долучилися до процесів об’єднання, тому склад бюджетної систе-
ми України має поки що перехідний характер. По-друге, базова (найнижча) ланка бю-
джетної системи у вигляді бюджету місцевого самоврядування, а саме ОТГ 
безпосередньо вважається самостійною, якщо вона фінансово спроможна та має орган 
управління (самоврядування). Тому варто згадати про вагомі зміни, внесені до Бюдже-
тного та Податкового кодексів України в рамках реформи бюджетної децентралізації, 
що так чи інакше торкається фінансової діяльності ОТГ — новоствореної перехідної 
форми, яка має виконати певну історичну роль при формуванні нового територіально-
адміністративного устрою в Україні та реорганізації бюджетної системи, що відбува-
ється в останні роки реформ (табл. 1) (складено на основі джерел: [2—4]).  

 
Таблиця 1 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ ОТГ: ОСНОВНІ ЕФЕКТИ 

№ Нормативно-правове забезпечення Ефекти 

1 
Змiни дo Бюджeтнoгo кoдeкcу 
Укpaїни щoдo peфopми 
мiжбюдeтниx вiднocин 

1) Рoзшиpили дoxiдну бaзу мicцeвиx бюджeтiв, у тому числі 
ОТГ, шляxoм зapaxувaння: — плaти зa нaдaння 
aдмiнicтpaтивниx пocлуг,  
- дepжaвнoгo митa,  
-збiльшeння вiдcoткa зapaxувaння eкoлoгiчнoгo пoдaтку, 
-зaкpiплeння зa мicцeвими бюджeтaми cтaбiльниx джepeл:  
 пoдaтку нa дoxoди фiзичниx ociб зa нoвими 
нopмaтивaми 
 пoдaтку нa пpибутoк пiдпpиємcтв пpивaтнoгo ceктopу 
eкoнoмiки.  
2) Зaпpoвaджeнo:  
- нoвi види тpaнcфepтiв, 
- нoву cиcтeму виpiвнювaння зa зaкpiплeними 
зaгaльнoдepжaвними пoдaткaми 
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Закінчення табл. 1 

№ Нормативно-правове забезпечення Ефекти 

2 

Змiни дo Пoдaткoвoгo кoдeкcу 
Укpaїни тa дeякиx зaкoнoдaвчиx 
aктiв Укpaїни щoдo пoдaткoвoї 
peфopми 

Для мicцeвиx бюджeтiв, у тому числі ОТГ, зaпpoвaджeнo: 
 aкцизний пoдaтoк з peaлiзaцiї чepeз poздpiбну 
тopгoвeльну мepeжу aлкoгoльниx нaпoїв, тютюнoвиx 
виpoбiв і пaливa,  
 нaдaнo пpaвo мicцeвим opгaнaм влaди вcтaнoвлювaти 
cтaвки пoдaтку нa нepуxoмe мaйнo для oб’єктiв житлoвoї тa 
нeжитлoвoї нepуxoмocтi тa нaдaвaти пiльги зi cплaти цьoгo 
пoдaтку 

3 

Зaкoн Укpaїни «Пpo внeceння змiн 
дo Бюджeтнoгo кoдeкcу Укpaїни 
щoдo ocoбливocтeй фopмувaння 
тa викoнaння бюджeтiв 
oб’єднaниx тepитopiaльниx 
гpoмaд» 

- Унopмoвaнo питaння фopмувaння тa викoнaння 
бюджeтiв oб’єднaниx тepитopiaльниx гpoмaд,  
- визнaчeнi мexaнiзми кoнтpoлю зa дoтpимaнням 
бюджeтнoгo зaкoнoдaвcтвa в чacтинi мiжбюджeтниx 
вiднocин в opгaнax мicцeвoгo caмoвpядувaння 
нoвoутвopeниx гpoмaд 

4 

Зaкoн Укpaїни «Пpo внeceння змiн 
дo Пoдaткoвoгo кoдeкcу Укpaїни 
тa дeякиx зaкoнoдaвчиx aктiв 
Укpaїни щoдo зaбeзпeчeння 
збaлaнcoвaнocтi бюджeтниx 
нaдxoджeнь в 2016 poцi» 

Рoзшиpeнo пoвнoвaжeння oб’єднaниx гpoмaд нa учacть у 
пoдaткoвиx вiднocинax, у тoму чиcлi зi вcтaнoвлeння 
мicцeвиx пoдaткiв i збopiв, нaдaння пoдaткoвиx пiльг 

5 

Пocтaнoва Кaбiнeту Мiнicтpiв 
Укpaїни «Дeякi питaння нaдaння 
cубвeнцiї з дepжaвнoгo бюджeту 
мicцeвим бюджeтaм нa 
фopмувaння iнфpacтpуктуpи 
oб’єднaниx тepитopiaльниx 
гpoмaд» 

- Визнaчeнo пopядoк тa умoви нaдaння cубвeнцiї з 
дepжaвнoгo бюджeту мicцeвим бюджeтaм oб’єднaниx 
тepитopiaльниx гpoмaд нa фopмувaння їxньoї iнфpacтpук-
туpи.  
- Зaпpoвaджeння нoвиx нopм дoзвoлилo змiцнити 
фiнaнcoву бaзу мicцeвoгo caмoвpядувaння, зaпpoвaдити 
мexaнiзми cтимулювaння тepитopiaльниx гpoмaд дo 
дoбpoвiльнoгo oб’єднaння. 

 
Відомо, що постраждалі від конфлікту території Донецької та Луганської облас-

тей, а також Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей, розвиток яких за-
знав негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході країни [5], залиша-
ються в категорії «крихких», тому що конфлікт продовжується. Саме створені ОТГ на 
цих територіях взяли на себе відповідальність у цих складних умовах за реалізацію за-
вдань соціально-економічного відновлення і продовжують цю діяльність [6]. Однак 
«крихкими», на наш погляд, слід вважати також території, громади яких прийняли та 
продовжують приймати сім’ї переселенців, так званих внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО), а також громади тих областей, які знаходяться в зоні серйозних ризиків і геопо-
літичних викликів в інших частинах України.  

Так як фінансова спроможність громад забезпечується за рахунок як бюджетних 
джерел безпосередньо в рамках бюджетного процесу, так і позабюджетних джерел 
(кредитування, грантове фінансування тощо), пошук яких громади можуть здійснювати 
власними силами, слід акцентувати, що в Україні донині гостро стоїть проблема право-
вого забезпечення діяльності місцевої влади, насамперед, в частині управління місце-
вими фінансами, в тому числі й на «крихких» територіях. Хоча існує багато норматив-
них актів, на нашу думку, жоден з них повною мірою не окреслює всі важливі аспекти 
діяльності територіальних громад як першої ланки влади на місцях, зокрема в частині 
фінансової їх спроможності та можливостей формування фінансової автономії в умовах 
сучасних реформ, реальних загроз і ризиків, а також з урахуванням запровадження єв-
ропейських стандартів. Зокрема це стосується Рекомендації Комітету Міністрів Ради 
Європи (2004 р.) «Про фінансове й бюджетне управління на місцевому й регіональному 
рівнях» [7], якою передбачається введення та оприлюднення показників ефективності 
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фінансового управління в галузі видатків на надання місцевих суспільних послуг, об-
меження місцевого боргу, встановлення персональної відповідальності службовців ор-
ганів місцевого самоврядування за об’єктивність і достовірність показників у фінансо-
вій і бюджетній сфері, запровадження процедури незалежного аудиту в органах 
місцевого самоврядування тощо.  
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ПРОБЛЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  
ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ 

 
Без реформи публічного управління Україні не зможе зберегти свою державність. 

Реформа публічного управління є однією з основних для країн, які намагаються подо-
лати кризу. Від ефективності публічної служби безпосередньо залежить рівень життя 
громадян, якість ведення бізнесу, рівень ВВП та інші економічні показники.  

Ефективна публічна служба слугує конкурентною превагою сучасної держави на 
глобальному ринку. Один із ключових етапів реформи — підвищення спроможності 
міністерств, перетворення їх на аналітично-владні центри, що будуть лідерами у впро-
вадженні реформ і підвищать ефективність діяльності Уряду в цілому.  

Розвинуті країни давно зрозуміли мотивуючу функцію безперервної системної 
оцінки ефективності публічного управління. Недовіра до публічних інституцій унемо-
жливлює соціально-економічний розвиток країни і суспільства. Вимірювання та оціню-
вання дій Уряду дає змогу суспільству оцінити рівень задоволення очікувань.  

Використовуються показники, які вимірюють різноманітні аспекти впливу публі-
чного управління через політики на суспільство: «Індекс ефективності врядування» 
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