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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СПРОМОЖНОСТІ  
ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

Анотація. В умовах проведення реформи децентралізації питання забезпечення 
фінансової спроможності об’єднаних територіальних громад (ОТГ) залишається актуальним 
і потребує додаткового вивчення.  

Досліджено сучасний стан і джерела забезпечення фінансової спроможності ОТГ 
України в наявних умовах господарювання. Досліджено взаємозв’язок реформи 
децентралізації влади і реформи децентралізації бюджетної системи країни, який сприяє 
фінансовій автономії регіонів та створених на їхніх територіях ОТГ. Проаналізовано склад та 
структуру доходів і видатків місцевих бюджетів України за 2014—2018 рр., які становлять 
основу фінансування бюджетів ОТГ. Виявлено, що у структурі доходів місцевих бюджетів 
основну частку становлять офіційні трансферти з державного бюджету. Зроблено висновок 
щодо поступового нарощування дохідної частини місцевих бюджетів за період реформи. 
Проведено аналіз джерел фінансових ресурсів ОТГ та доходів і видатків за групами ОТГ, 
створених на території України, за 2019 рік. Виявлено значну диференціацію щодо доходів і 
видатків у групах ОТГ, що свідчить про економічну нерівномірність у розвитку територій та 
ресурсному забезпеченню ОТГ і відображається на обсягах та якості публічних послуг, які 
отримують мешканці у відповідних ОТГ. 

Обґрунтовано необхідність вивчення і впровадження позитивного досвіду країн ЄС 
щодо проведення реформ місцевого самоврядування. Підкреслено, що створення в Україні 
Державного фонду регіонального розвитку надало можливість мінімізувати корупційну 
складову при розподілі коштів із державного бюджету до місцевих бюджетів на основі 
конкурсного відбору проєктів для фінансування. Обґрунтована недостатність бюджетних 
коштів для фінансового забезпечення ОТГ. Запропоновано розширити коло джерел для 
забезпечення фінансової спроможності ОТГ, додавши до них інвестиційну, кредитну, 
грантову складові та розвиток стартап-проєктів на території ОТГ. 

Ключові слова: об’єднані територіальні громади, класифікація, фінансування, 
спроможність, бюджет, доходи, видатки, структура, дотації, моніторинг. 
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ENSURING FINANCIAL CAPABILITY  
OF THE UNITED TERRITORIAL SOCIETIES 

Abstract. In the context of decentralization reform, the issue of ensuring the financial 
capacity of the united territorial communities (UTG) remains relevant and needs further study. 

The article examines the current state and sources of financial capacity of OTG of Ukraine 
in the current economic conditions. The relationship between the decentralization reform and the 
decentralization reform of the country’s budget system, which promotes the financial autonomy of 
the regions and the OTGs created in their territories, has been studied. The composition and 
structure of revenues and expenditures of local budgets of Ukraine for 2014—2018, which form the 
basis of financing OTG budgets, are analyzed. It was revealed that the main share in the structure of 
local budget revenues is made up of official transfers from the state budget. The conclusion is made 
on the gradual increase of the revenue side of local budgets during the reform period. The analysis 
of sources of financial resources of OTG and incomes and expenses on groups of OTG created in 
the territory of Ukraine for 2019 is revealed. Significant differentiation on incomes and expenses on 
groups of OTG is revealed that testifies to economic inequality in development of territories and 
resource maintenance and the quality of public services received by residents in the respective 
OTGs. 

The necessity of studying and implementing the positive experience of the EU countries in 
carrying out local self-government reforms is substantiated. It was emphasized that the creation of 
the State Fund for Regional Development in Ukraine provided an opportunity to minimize the 
corruption component in the distribution of funds from the state budget to local budgets on the basis 
of competitive selection of projects for funding. The insufficiency of budget funds for financial 
support of OTG is substantiated. It is proposed to expand the range of sources to ensure the 
financial capacity of OTG, adding to them the investment, credit, grant components and 
development of startup projects in the OTG. 

Keywords: United Territorial Communities, classification, financing, capacity, budget, 
revenues, expenditures, structure, grants, monitoring. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СПОСОБНОСТИ  

ОБЪЕДИНЕННЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ 
Аннотация. Исследованы современное состояние и источники обеспечения 

финансовой состоятельности объединенных территориальных сообществ (ОТС) Украины в 
существующих условиях хозяйствования. Обоснована необходимость изучения и внедрения 
положительного опыта стран ЕС по проведению реформ местного самоуправления. 
Подчеркнуто, что создание в Украине Государственного фонда регионального развития 
позволило минимизировать коррупционную составляющую при распределении средств из 
государственного бюджета в местные бюджеты на основе конкурсного отбора проектов для 
финансирования. Обоснована недостаточность бюджетных средств для финансового 
обеспечения ОТС. Предложено расширить круг источников для обеспечения финансовой 
состоятельности ОТГ, добавив к ним инвестиционную, кредитную, грантовую составляющие 
и развитие стартап-проектов на территории ОТС. 

Ключевые слова: объединенные территориальные сообщества, классификация, 
финансирование, способность, бюджет, доходы, расходы, структура, дотации, мониторинг. 

Формул: 0; рис.: 0; табл.: 4; библ.: 22. 
 
Вступ. Досвід Європейських країн свідчить, що місцеве самоврядування є більш 

ефективною організаційно-економічною формою соціального розвитку країни. У результаті 
проведення реформи децентралізації в Україні, яка триває з 2014 року, на території України 
створено більше ніж 800 об’єднаних територіальних громад (далі — ОТГ). Реформа 
децентралізації передбачає передання повноважень в ухваленні рішень і відповідальності за їх 
реалізацію від центральної влади органам місцевого самоврядування, зокрема й у питання 
фінансування. Створені ОТГ мають більше можливостей щодо формування джерел 
фінансування своєї діяльності та прямі відносини із Державним бюджетом. З розвитком 
місцевого самоврядування держава буде виконувати захисну та регуляторну функції, що є 
необхідною умовою для забезпечення національної безпеки. Вивчення проблем становлення та 
розвитку ОТГ неможливо без дослідження шляхів формування їхньої фінансової спроможності. 

Аналіз досліджень і постановка завдання. Питанню забезпечення фінансової 
спроможності територіальних громад приділено увагу у працях таких науковців, як:  
Т. Ф. Куценко, Я. С. Сіренко («Забезпечення фінансової спроможності територіальних 
громад як пріоритет децентралізації управління», 2019 р.) [1], М. В. Гончаренко («Механізми 
формування фінансових ресурсів територіальних громад в умовах децентралізації», 2017 р.) 
[2], Т. В. Гургула («Фінансове забезпечення спроможності територіальних громад: проблеми 
та шляхи їх вирішення», 2017 р.) [3], І. Баб’юк, О. Чепель («Основні аспекти формування 
спроможних територіальних громад», 2019 р.) [4], К. В. Васьківська, А. О. Пелехатий,  
Ю. А. Галімук, Л. Д. Лозінська («Співробітництво територіальних громад в умовах 
децентралізації», 2019 р.) [5], С. Е. Зелінський («Оцінка спроможності громад в Україні», 
2016 р.) [6], С. М. Обушний, І. В. Яковенко («Удосконалення системи фінансування 
соціальних послуг в об’єднаних територіальних громадах», 2019 р.) [7], Аlina Korbutiak, 
Zhanna Lysenko, Nataliya Sokrovolska, Artur Oleksyn, Eduard Yurii («United territorial 
communities in Ukraine in the context of fiscal decentralization», 2019 р.) [8] та інших 
вітчизняних науковців. 
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Здобутки вказаних учених мають теоретичне і практичне значення у вказаній сфері і 
стали основою для проведення подальших досліджень з питання забезпечення фінансової 
спроможності ОТГ. Ураховуючи швидкі зміни в соціально-економічній і політичній сферах 
країни, а також розвиток процесу децентралізації в Україні, окреслена тематика потребує 
подальшого комплексного дослідження і висвітлення. 

Метою статті є дослідження основних аспектів забезпечення фінансової 
спроможності об’єднаних територіальних громад на території України. Досягнення цієї мети 
здійснено шляхом вирішення завдання щодо аналізу складу та структури доходів і видатків 
місцевих бюджетів України за 2014—2018 рр., доходів і видатків за групами ОТГ, створених 
на території України, за 2019 рік та окреслення можливих джерел забезпечення фінансової 
спроможності ОТГ. 

Результати дослідження. Реформа децентралізації триває в Україні з 2014 року. За 
цей період у країні створено більше ніж 800 об’єднаних територіальних громад. Для 
сприяння їхньому розвиткові у країні ухвалено низку законодавчих актів [9—11]. 

Зарубіжні вчені, зокрема Weingast (1997), Akai, N., & Sakata, M. (2002), Rodden, J.S., & 
Rose-Ackerman, S. (1997), у своїх працях наголошують на позитивних рисах процесу 
децентралізації, яка, на їхній погляд, дає більше можливостей для місцевих органів влади 
залучати інвесторів, створюючи сприятливі умови для міграція факторів виробництва [12—
14]. Італійські вчені Bartolini, D., Sacchi, A., Salotti, S., & Santolini, R. (2018), Bisogno, M., 
Cuadrado-Ballesteros, B., Santis, S., & Citro, F. (2018) та Romans, W., Ulasiuk, I. and Petrenko 
Tomsen, A. (2018) у своїх працях зазначають, що процес фіскальної децентралізації 
позитивно вплинув не лише на формування фінансових ресурсів місцевих органів влади, а й 
загалом на формування національного бюджету країни [15—17]. На погляд зарубіжних 
учених, податкова автономія поліпшуватиме бюджети усіх рівнів влади, оскільки більш 
ефективна децентралізація податків посилить бюджетну дисципліну під час фінансової 
кризи. Українські вчені, зокрема, Аlina Korbutiak, Zhanna Lysenko, Nataliya Sokrovolska, Artur 
Oleksyn, Eduard Yurii (2019), у своїх працях наголошують, що в Україні у процесі проведення 
реформи децентралізації залишається ще низка проблем, які потрібно розв’язати [8]. 
Зокрема, це: створення адміністративно-територіальних одиниць, які відповідають вимогам 
розвитку держави і стабільному забезпеченню ОТГ; передання повноважень, у тому числі і 
фінансового забезпечення, на місцевий рівень управління; підвищення ефективності 
місцевого самоврядування, розширення джерел фінансування ОТГ, збереження підприємств, 
розташованих на території ОТГ, залучення інвестиційних ресурсів, створення профілю 
майбутнього ресурсного потенціалу ОТГ. 

Реформа децентралізації влади супроводжується реформою децентралізації бюджетної 
системи країни, що стимулює регіони до набуття ними фінансової автономії, сприяє 
активізації регіонів щодо збільшення власного потенціалу, пошуку додаткових фінансових 
джерел на місцях, збалансування потреби на фінансові ресурси з реальними можливостями 
регіонів, а також ефективного і цільового використання отриманих бюджетних коштів. 
Зауважимо, що процес становлення бюджетної децентралізації в Україні проходить 
достатньо повільно і з певними складнощами. Забезпечення фінансової спроможності ОТГ є 
найсуттєвішим питанням для успішності їх розвитку, створення нових робочих місць та 
розвитку інфраструктури. Основу системи фінансового забезпечення органів місцевого 
самоврядування в рамках реалізації політики бюджетної децентралізації становить місцеві 
бюджети. Бюджет ОТГ розробляється з урахуванням особливостей підготовки місцевих 
бюджетів, визначених бюджетним законодавством [10, 11]. 

В умовах проведення реформи фінансової децентралізації за період 2014—2019 років 
частка доходів місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті значно збільшилась. Динаміка 
сукупних обсягів доходів місцевих бюджетів позитивна, за той період обсяги дохідних 
частин місцевих бюджетів зросли у 2,66 раза, видатки місцевих бюджетів за той самий 
період зросли на 2,53 раза (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Динаміка складу і структури доходів і видатків місцевих бюджетів України  

за 2014—2018 рр. 

Рік 

Доходи 
загального 
фонду 

місцевих 
бюджетів (з 
урахуванням 
трансфертів 
державного 
бюджету), 
млрд грн 

У тому 
числі 

офіційні 
трансферти 

з 
державного 
бюджету, 
млрд грн 

Питома 
вага 

офіційних 
трансфертів 

з 
державного 
бюджету у 
доходах 

загального 
фонду 

місцевих 
бюджетів, 

% 

Видатки 
загального 
фонду 

місцевих 
бюджетів, 
млрд грн 

У тому 
числі 

трансферти 
до 

державного 
бюджету, 
млрд грн 

Питома 
вага 

офіційних 
трансфертів 

з 
державного 
бюджету  
у видатках 
загального 
фонду 

місцевих 
бюджетів, 

% 

Дефіцит «-», 
профіцит «+» 
загального 
фонду 

місцевих 
бюджетів, 
млрд грн 

2014 231,7 130,6 56,37 225, 6 2,118 0,94 6,022 
2015 294,4 173,9 59,07 280,1 3,144 1,12 14,269 
2016 366,1 195,4 53,37 350,5 4,171 1,19 15,448 
2017 502,1 272,6 54,29 496,1 5,967 1,20 5,756 
2018 562,4 298,9 53,14 570,6 7,306 1,28 - 8,540 

Примітка. Складено за даними Міністерства фінансів України [18]. 
 
Значне зростання обсягів бюджетів пояснюється інфляційними процесами. У структурі 

доходів місцевих бюджетів основну частку становлять офіційні трансферти з державного 
бюджету. Питома вага офіційних трансферів з державного бюджету за період 2014 до 2018 
років зменшилась на 3,22 %: 2014 р. — 56,37 %, 2018 р. — 53,15 %. Зауважимо, що обсяги 
трансферів із місцевих бюджетів до державного бюджету за період 2014—2018 рр. зросли у 
3,44 раза, проте питома вага цих трансферів значно менша, ніж, навпаки, трансферів із 
державного бюджету до місцевих бюджетів. Частка доходів місцевих бюджетів у Зведеному 
бюджеті України 2018 року становила 22,2%. Частка видатків місцевих бюджетів у 
Зведеному бюджеті України удвічі більша — 2018 року була 45,1 %. Частка доходів 
місцевих бюджетів у ВВП зросла з 6,3 % у 2014 р. до 7,4 % у 2018 р. (табл. 2). За 
наведеними даними можна зробити висновок щодо поступового нарощування дохідної 
частини місцевих бюджетів за період реформи. 

Таблиця 2 
Динаміка часток місцевих бюджетів у доходах і видатках Зведеного бюджету  

та ВВП України за період 2014—2018 рр. 

Рік 

Частка доходів 
місцевих бюджетів 

у доходах 
Зведеного бюджету 

України, % 

Частка видатків 
місцевих бюджетів 

у видатках 
Зведеного бюджету 

України, % 

Доходи 
загального 

фонду місцевих 
бюджетів  

(без урахування 
трансфертів 
державного 
бюджету),  
млрд грн 

Обсяг ВВП, 
млрд грн 

Частка 
доходів 
місцевих 
бюджетів  
у ВВП, % 

2014 22,2 42,7 101,1 1586,9 6,3 
2015 18,5 40,7 120,5 1988,5 6,1 
2016 21,8 41.4 170,7 2385,3 7,2 
2017 22,6 46,4 229,5 2983,8 7,7 
2018 22,2 45,1 263,5 3560,5 7,4 

Примітка. Складено за даними Міністерства фінансів України [18]. 
 

Проведений аналіз складу і структури розподілу доходів місцевих бюджетів України 
за період 2014—2018 рр. дозволив зробити висновок, що найбільшу питому вагу у структурі 
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доходів місцевих бюджетів мають доходи від податку та збору на доходи фізичних осіб 
(2018 р. — 63,86 %) (табл. 3). 

Таблиця 3 
Динаміка структури розподілу доходів місцевих бюджетів України  

за період 2014—2018 рр. 

Показник 

Роки Відносне 
відхилення 
даних 2018 р. 
від даних 
2014 р., % 

2014 2015 2016 2017 2018 

Доходи загального фонду місцевих 
бюджетів (без урахуванням трансфертів 
державного бюджету), млрд грн 

101,1 120,5 170,7 229,5 263,5 Зростання  
у 2,66 раза 

у тому: 
- числі податок та збір на доходи фізичних 
осіб, млрд грн 

62,6 54,9 78,9 110,6 138,1 Зростання  
у 2,20 раза 

питома вага податку та збору на доходи 
фізичних осіб у загальних доходах 
місцевих бюджетів, % 

66,20 57,55 59,59 63,16 63,86 - 3,53 

- податок на прибуток підприємств,  
млрд грн 

0,2 4,3 5,8 6,5 9,3 Зростання  
у 46,50 раза 

питома вага податку на прибуток 
підприємств у загальних доходах місцевих 
бюджетів, % 

0,20 4,5 4,38 3,71 4,29 Зростання  
у 21,45 раза 

- рентна плата та плата за використання 
інших природних ресурсів, млрд грн 

14,5 2,1 2,5 2,4 4,8 - 66,89 

питома вага рентної плати та плати за 
використання інших природних ресурсів  
у загальних доходах місцевих бюджетів, % 

15,34 2,2 1,89 1,37 2,21 - 85,59 

- акцизний податок, млрд грн 0,1 7,6 11,6 13,1 13,7 Зростання  
у 137 разів 

питома вага акцизного податку в загальних 
доходах місцевих бюджетів, % 

0,1 7,96 8,76 7,48 6,33 Зростання  
у 63,3 раза 

- єдиний податок, млрд грн 7,4 10,9 17,1 23,3 29,5 Зростання  
у 3,98 раза 

питома вага єдиного податку в загальних 
доходах місцевих бюджетів, % 

7,82 11,42 12,92 13,31 13,64 Зростання  
у 1,74 раза 

- доходи від власності та підприємницької 
діяльності, млрд грн 

0,3 0,4 1,7 2,3 1,8 Зростання  
у 6,0 раза 

питома вага доходів від власності  
та підприємницької діяльності у загальних 
доходах місцевих бюджетів, % 

0,3 0,42 1,28 1,31 0,83 Зростання  
у 2,76 раза 

- власні надходження бюджетних установ, 
млрд грн 

9,5 15,2 14,8 16,9 19,1 Зростання  
у 2,01 раза 

питома вага власних надходжень 
бюджетних установ 

10,04 15,93 11,18 9,66 8,84 - 11,95 

Разом доходів загального фонду місцевих 
бюджетів, млрд грн (%) 

94,6 
(100) 

95,4 
(100) 

132,4 
(100) 

175,1 
(100) 

216,3 
(100) 

Зростання  
у 2,29 раза 

Дефіцит дохідної частини місцевих 
бюджетів, млрд грн 

6,5 25,1 38,3 54,4 47,2 Зростання  
у 7,26 раза 

Примітка. Складено за даними Міністерства фінансів України [18]. 
 

На другому місці за вагомістю у структурі розподілу доходів місцевих бюджетів 
доходи від єдиного податку (2018 р. — 13,64 %), далі за вагомістю — питома вага власних 
надходжень бюджетних установ (2018 р. — 8,84 %), акцизного податку (2018 р. — 6,33 %), 
податку на прибуток підприємств (2018 р. — 4,29 %), рентної плати та плати за 
використання інших природних ресурсів (2018 р. — 2,21 %), доходів від власності та 
підприємницької діяльності (2018 р. — 0,83 %). За проведеним аналізом структури розподілу 
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доходів місцевих бюджетів України можна зробити висновок щодо наявності резервів 
наповнення дохідної частини. 

Фінансові ресурси ОТГ складаються: з надходжень від місцевих бюджетів (за 
структурою це найбільша частина фінансування ОТГ), цільових позабюджетних фондів 
адміністративно-територіальних одиниць, фінансових ресурсів суб’єктів підприємницької 
діяльності та фінансово-кредитних установ, доходів домогосподарств, фінансових ресурсів, 
залучених із зовнішніх джерел, зокрема інвестицій для забезпечення соціально-економічного 
розвитку територій. 

За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва, житлово-комунального 
господарства України, 2019 року до бюджетів 806 створених на території України ОТГ 
надійшло 39,4 млн грн [19]. З метою аналізу всі ОТГ поділено на п’ять груп за ознакою 
чисельності населення, яке мешкає на території даної територіальної громади. Проведений 
аналіз доходів і видатків ОТГ за 2019 рік надав можливість зробити такі висновки (табл. 4). 

 
Таблиця 4 

Аналіз доходів і видатків за групами ОТГ,  
створених на території України, за 2019 рік 

Групи Критерії 
групування 

Кількість 
ОТГ 

Загальна 
чисельність 
населення у 
групі ОТГ, 
тис. осіб 

Середня 
сума 

власних 
доходів, 

отриманих 
ОТГ 

відповідної 
групи, млн 

грн 

Середня 
сума 

власних 
доходів, 

отриманих 
ОТГ 

відповідної 
групи на 1 
мешканця, 

грн 

Середня 
сума 

видатків, 
проведених 
з бюджету 

ОТГ 
відповідної 
групи,  
млн грн 

Різниця між 
середніми 
сумами 
доходів  

і видатків 
бюджетів 
ОТГ 

відповідної 
групи,  

млн грн / % 
Група 

1 

Населення 
понад 15 тис. 

осіб 

95 2001,1 87,2 43,57 131,4 - 44,2 / 
Перевищення 
видатків над 

доходами  
в 1,5 раза 

Група 

2 

Населення від 
10 до 15 тис. 

осіб 

128 1561,6 53,5 34,26 74,6 - 21,1 / 
Перевищення 
видатків над 

доходами  
в 1,39 раза 

Група 

3 

Населення від 
5 до 10 тис. 

осіб 

268 1874,9 30,8 16,43 43,2 - 12,4 / 
Перевищення 
видатків над 

доходами  
в 1,40 раза 

Група 

4 

Населення до 
5 тис. осіб 

288 979,1 16,2 16,54 21,7 -5,5 / 
Перевищення 
видатків над 

доходами  
в 1,34 раза 

Група 

5 

ОТГ- міста 
обласного 
значення 

27 1891,0 418,5 221,31 635,0 - 216,5 / 
Перевищення 
видатків над 

доходами  
в 1,52 раза 

Разом  806 8307,7 606,2 72,96 905,9 - 299,7 / 
Перевищення 
видатків над 

доходами  
в 1,49 раза 

Примітка. Складено за даними Міністерства фінансів України [18]. 
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Структура розподілу ОТГ за чисельністю населення, яке мешкає на території ОТГ, 
така: 1 група — 24,1 %, 2 група — 18,8 %, 3 група — 22,5 %, 4 група — 11,8 %, 5 група — 
22,8 %. За кількісним параметром більше ОТГ з населенням до 5 тис. осіб, за кількістю 
мешканців на території ОТГ переважає 5 група ОТГ — міста обласного значення. 
Порівняння середньої суми власних доходів і середньої суми видатків по всіх групах ОТГ 
показало від’ємну різницю, тобто в середньому по всіх ОТГ видатки перевищували доходи в 
1,49 раза. Найбільший розрив між сумою видатків і сумою доходів ОТГ має 5 група — міста 
обласного значення, 2019 року видатки перевищували доходи в 1,52 раза. Отже, можна 
констатувати, що власні доходи, отримані ОТГ, не покривають суми видатків, які потрібно 
для функціонування самих ОТГ, що свідчить про дотаційність бюджетів ОТГ. Аналіз 
моніторингу доходів ОТГ у розрахунку в середньому на 1 мешканця показує, що найменше 
фінансово спроможними є ОТГ 4 та 3 груп із населенням до 5 тис. осіб та від 5 до 10 тис. 
осіб. Найбільший рівень доходів на 1 мешканця ОТГ мають міста обласного значення. 
Аналіз напрямів видатків бюджетів ОТГ показав, що видатки на утримання апарату 
управління в розрізі груп ОТГ такі: 1 група — 18,9 %, 2 група — 21,5 %, 3 група — 24,4 %, 4 
група — 29,2 %, 5 група — 12,6 %. Обсяг капітальних видатків із бюджетів ОТГ становив  
2019 року 12,8 млрд грн [19]. Значна диференціація щодо доходів і видатків по групах ОТГ 
свідчить про економічну нерівномірність у розвитку територій та ресурсному забезпеченню 
ОТГ, що відображається на обсягах та якості публічних послуг, які отримують мешканці у 
відповідних ОТГ. 

В Європейських країнах реформи місцевого самоврядування тривають із середини 
минулого століття. У країнах Центральної та Східної Європи процес реформи місцевого 
самоврядування збігся за часом з виборами їхнього напряму розвитку євроінтеграції. Ця 
ситуація є аналогічною і для України. Реформа місцевого самоврядування у країнах ЄС 
включала такі напрями: зміна законодавства адміністративно-територіальної системи, 
організаційні реформи, функціональні та процедурні зміни, фінансові реформи. Одним із 
ключових напрямів реформи місцевого самоврядування було зменшення кількості 
адміністративних підрозділів, зокрема на муніципальному рівні. Завдяки реформі місцевого 
самоврядування фінансове забезпечення економічного розвитку муніципалітетів 
відбувається за рахунок створення так званих спеціальних податкових округів. Такий 
податковий механізм використовується в основному органами місцевого самоврядування в 
містах. Відбувається це таким чином: муніципалітет створює на своїй території спеціальний 
податковий район, у якому мешканці повинні сплачувати додатковий податок, що у 
подальшому використовується для реалізації окремих проєктів. Залучені кошти часто 
спрямовуються до розвитку інфраструктури території, наприклад, удосконалення системи 
подання води і водовідведення, підтримки житлового будівництва. 

Реформа децентралізації у країнах ЄС має певні особливості, які відрізняють ці країни 
від інших країн світу. Кожна територія країн ЄС регулюється місцевим органом 
самоврядування. Усі країни ЄС визнають однаковий набір принципів, на основі яких 
базується та розвивається місцеве самоврядування. Ці принципи, а також обсяг і джерела 
фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування задекларовані в Європейській хартії 
місцевого самоврядування [12]. У цьому документі зазначено, що місцева влада має право на 
власні фінансові ресурси, якими вона може вільно розпоряджатися [12, п. 1, 3]; частина 
фінансових ресурсів повинна формуватися за рахунок місцевих податків та зборів, розмір 
яких може встановлювати місцева влада [12, п. 4, 5]; порядок формування фінансових 
ресурсів повинен бути гнучким і відповідати функціям, які виконує місцева влада [12, п. 2, 
6]; захист слабкої у фінансовому плані місцевої влади проводиться за рахунок фінансового 
вирівнювання або за рахунок дотацій, які не призначені для фінансування конкретних 
проєктів [12, п. 7, 8]. 

В Україні створено Державний фонд регіонального розвитку, що надало можливість 
мінімізувати корупційну складову при розподілі коштів із державного бюджету до місцевих 
бюджетів на основі конкурсного відбору проєктів для фінансування. Через інтернет-портал, 
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який створено при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва, житлово-комунального 
господарства України, можна реєструвати і подавати на отримання фінансування проєкти, 
які сприятимуть розвиткові ОТГ. За укладеними угодами протягом 2016—2020 років Україна 
отримує від міжнародних організацій кошти у формі міжнародної допомоги для розвитку 
ОТГ на території України. Проєкт ЄС ULIED — загальна сума у розмірі 97 млн євро; 
американський проєкт DOBRE — загальна сума — 50 млн дол.; проєкти Ради Європи, 
Королівства Швеції, Королівства Данії, Королівства Нідерландів, Конфедерації Швейцарії, 
Фінляндії, Канади — понад 20 мільйонів євро [21]. Міжнародні кошти будуть спрямовані на 
вирішення конкретних питань, там, де результати будуть відчутні відразу (наприклад, 
освітлення територій тощо). 

Висновок. У результаті дослідження стану і джерел забезпечення фінансової 
спроможності ОТГ України в наявних умовах господарювання зроблено висновок, що в 
результаті проведення реформи децентралізації, яка триває з 2014 року, в Україні створено 
більше ніж 800 ОТГ. Середня сума власних доходів ОТГ становила 2019 року 606,2 млн грн, 
видатки ОТГ за той самий період часу — 905,9 млн грн. Перевищення суми видатків над 
сумою доходів у середньому по всіх ОТГ України в 1,29 раза свідчить про дотаційність 
бюджетів ОТГ. До джерел фінансового забезпечення та формування фінансових ресурсів 
розвитку ОТГ, крім бюджетних коштів, можна також віднести інвестиційні ресурси, цільові 
та добровільні внески установ, кошти пайової участі у розвитку інфраструктури, кошти від 
реалізації майна ОТГ, надходження в рамках міжнародної технічної допомоги, різноманітні 
трансферти, місцеві запозичення, кредитні кошти. Доцільно запропоновувати впроваджувати 
розвиток стартап-проєктів на територіях ОТГ, для фінансування яких можна залучати кошти 
із різних джерел [22]. Отже, до бюджетної складової забезпечення фінансової спроможності 
ОТГ України додається ще інвестиційна, кредитна, грантова складові та власні доходи ОТГ 
від різних видів діяльності. 
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