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Розвиток місцевого самоврядування – необхідна передумова
демократизації суспільного життя, децентралізації управління,
наближення влади до її джерела – народу та становлення
громадянського суспільства. На сучасному етапі розбудови України як
демократичної, соціальної та правової держави розвиток місцевого
самоврядування має бути одним із пріоритетних напрямів державної
політики.

В Україні закладено конституційні засади місцевого
самоврядування, прийнято низку базових нормативно-правових актів,
які регулюють діяльність його органів, ратифіковано Європейську
хартію місцевого самоврядування. Проте сьогодні всі визнають, що
система місцевого самоврядування не задовольняє потреб українського
суспільства. У більшості територіальних громад вона не забезпечує
створення комфортного життєвого середовища, необхідного для
всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її прав, надання
їй доступних та якісних публічних послуг. Більше того, фахівці
вважають: без реформи місцевого самоврядування нині неможливо
подолати кризові явища в соціально-економічному і політичному житті
України.

Оскільки країна вкрай потребує кардинальних змін, а реформа
місцевого самоврядування та територіальної організації влади є
базовою, без якої неможливе здійснення секторальних реформ
(освітньої, медичної, житлово-комунальної тощо) було прийнято три
ключові закони, які вже сьогодні дають можливість громадам
розвиватись. Мова йде про закони «Про співробітництво
територіальних громад», «Про добровільне об’єднання територіальних
громад» та закону «Про місцеве самоврядування в Україні».

Сьогоднішня реформа місцевого самоврядування покликана
вирішити три основні проблеми:
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- демонтувати надмірну централізацію влади, яка тягне за собою
високий рівень корупції, низький рівень управлінських рішень та
неузгодженість політики розвитку і реалізації інтересів громад;

- вирішити проблему слабкої матеріально-фінансової основи
територіальних громад, яка є причиною низької якості публічних
послуг, зношеності мереж та створює ризики виникнення різних
техногенних катастроф;

- розв’язати проблему надмірної подрібненості адміністративно-
територіальних одиниць, наслідком якої є низький рівень
професіоналізму посадових осіб місцевого самоврядування, зникнення з
карти України сотень сіл.

Існуюча в Україні система місцевого самоврядування не відповідла
потребам суспільства. Функціонування місцевого самоврядування не
спрямовано на реалізацію його головного призначення – створення та
підтримка сприятливого життєвого середовища, необхідного для
всебічного розвитку людини, надання мешканцям територіальних
громад якісних та доступних публічних послуг на основі сталого
розвитку дієздатної громади [6].

Конституцією України затверджено організаційну, фінансову, правову
самостійність органів місцевого самоврядування (ст. 140–144) [1].

Але в такій ситуації представники місцевої влади не в змозі чітко
визначити сферу своєї компетенції, повноважень та відповідальності.
Зрозуміло, що це має свій негативний вплив на розвиток регіонів і
покращення системи надання послуг населенню з боку органів місцевої
влади. Це впливає і на стан взаємодії та взаєморозуміння з
громадськістю, на контроль із боку громадськості за діяльністю органів
публічної влади. Якщо для самих представників місцевої влади
незрозуміло, хто і що повинен виконувати, за які напрями відповідати,
то тим більше це незрозуміло для населення, яке таким чином не в змозі
проконтролювати виконання.

Як відмічає директор Департаменту місцевого самоврядування та
територіальної організації влади мінрегіону Шаров С.М. [5], без
внесення змін до Конституції України в частині децентралізації та
місцевого самоврядування провести повноцінну реформу неможливо.
Всі необхідні зміни в цій частині, які підготували асоціацію органів
місцевого самоврядування спільно з експертами, ввійшли до проекту
змін до основного закону, який вніс на розгляд парламенту Президент
України. Ці зміни покликано переформувати органами місцевого
самоврядування з наділенням їх максимальними повноваженнями за
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принципами децентралізації і субсидарності. Також вони покликані
переформувати державні адміністрації в органи префектурного типу,
чітко визначити, що таке адміністративно-територіальна одиниця, бо
тут сьогодні є колізії. Зміни до Основного Закону дають можливість
створити при обласних і районних радах виконавчі комітети. Адже
сьогодні виконавчі функції районних та обласних рад здійснюють
місцеві державні адміністрації.

Важливою передумовою проведення територіально-адміністративної
реформи, побудови демократичної держави є фінансова незалежність
органів місцевого самоврядування, оскільки розв’язання більшості
фінансових питань саме на місцевому рівні є основою вирішення
загальнодержавних соціально-економічних і політичних проблем у
державі.

Проте, незважаючи на певні здобутки щодо впровадження
бюджетної децентралізації, спостерігаємо й намагання центральної
влади зберегти контроль над розподілом коштів державного бюджету.
Підтвердженням цьому є бюджет на 2017 р. [3], в якому закладено
величину державної субвенції (передбачена Законом України «Про
добровільне об'єднання громад») із державного бюджету місцевим
бюджетам на формування інфраструктури для 367 об’єднаних
територіальних громад (ОТГ) у розмірі лише 1,5 млрд. грн., з яких 0,5
млрд. грн. – це гарантовані кошти із загального фонду бюджету, тоді як
у 2016 р. на 159 ОТГ дана субвенція становила 1 млрд. грн. (1 107 грн.
на одного сільського жителя) і фінансувалася із загального фонду
бюджету. За рахунок цих коштів ОТГ мали можливість поліпшити
власну інфраструктуру.

Не кращою є ситуація і з держбюджетом на 2018 р. [4], де
простежуємо намагання державних органів влади перекласти на місцеві
бюджети додаткове фінансове навантаження. Покриваючи ці витрати з
бюджетів розвитку, територіальні громади не матимуть змоги
реалізовувати соціальні програми, інфраструктурні проекти,
підвищувати рівень економічного розвитку. Так, зокрема, на
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад у
проекті державного бюджету на 2018 р. передбачено виділити 1,9 млрд.
грн., або 580 грн. на одного сільського жителя, проти 1107 грн. у 2016 р.

Тому, сьогодні міські громади позбавлені можливості
розпоряджатися своїми коштами та потерпають від втручання з боку
казначейств, необхідності погодження з ними своїх витрат.
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Повноваження, які на сьогодні мають обласні державні адміністрації
(а це виконавчі функції), повинні бути передані до відповідних органів
місцевого самоврядування – області, району і громади.

На сьогодні тема реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади в Україні стоїть досить гостро. Для
цього слід якомога швидше схвалити зміни до Конституції України в
частині децентралізації, реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади. Посилити правову, організаційну та
матеріальну спроможність територіальних громад, органів місцевого
самоврядування, впровадженню їх діяльності з дотриманням принципів
та положень Європейської хартії місцевого самоврядування.

Отже, реформування місцевого самоврядування є основою
підвищення якості життя людей за рахунок створення умов для сталого
розвитку територіальних громад, члени яких матимуть можливість
ефективно захищати власні права та інтереси, отримувати якісні
публічні послуги, брати активну участь у вирішення питань місцевого
значення.
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