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В сучасних умовах становлення України як суверенної, незалежної,
демократичної та соціальної держави системі місцевого самоврядування
належить ключова роль у забезпеченні ефективності територіального
управління. Ядром системи місцевого самоврядування є територіальна
громада.

Від її якісних характеристик, дієвості, здатності вирішувати питання
місцевого значення залежить загальний поступ суспільства, держави.
Саме територіальна громада в Конституції України визначена як
первинний суб’єкт місцевого самоврядування, що є логічним
продовженням іншого конституційного положення: джерелом
державної влади в Україні є народ [1]. Європейський досвід свідчить,
що територіальні громади у різних країнах удосконалюють свою
діяльність, змінюють свою структуру, свою адміністративно-
територіальну, матеріально-фінансову, та організаційно-правову основу.
Натомість в сучасній Україні реалізація цього завдання ускладнюється
наявними протиріччями між концептуальними підходами до розуміння
феномену територіальної громади і практичними аспеками її
віддзеркалення в правовій системі.

У даній статті розглянемо поняття «територіальної громади» та її
сутність, яка буде визначатись її характеристикою в процесі здійснення
децентралізації влади загалом.

Так, в Україні територіальні громади являють собою первинний
головний суб’єкт місцевого самоврядування. І розвиток кожної окремої
територіальної громади, з однієї сторони, впливає на розвиток
конкретних органів місцевої влади, а, з іншої сторони, – на розвиток
місцевого самоврядування всієї країни. Тобто, від ефективності
діяльності територіальних громад залежить дієвість усього механізму
державного управління в цілому так і місцевого, зокрема. Під
територіальними громадами слід розуміти сукупність жителів,
об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є
самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або
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добровільне об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний
адміністративний центр [2]. Дане визначення є недосконалим, оскільки
робиться акцент лише на територіальну ознаку, оминувши соціально-
правову характеристику такого явища. Натомість Батанов О.В. визначає
територіальну громаду, як первинний суб’єкт місцевого
самоврядування, що складається з фізичних осіб – жителів (громадян
України, іноземних громадян, осіб без громадянства, біженців,
вимушених переселенців), що постійно мешкають, працюють на
території села (або добровільного об’єднання в спільну громаду кількох
сіл), селища або міста, безпосередньо або через сформовані ними
муніципальні структури вирішують питання місцевого значення, мають
спільну комунальну власність, володіють на даній території нерухомим
майном, сплачують комунальні податки та пов’язані індивідуальними
територіальними зв’язками системного характеру [3, 52].

Під правовим статусом територіальної громади слід розуміти
систему юридично закріплених прав та обов’язків жителів, об’єднаних
постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є
самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або
добровільно об’єднаних жителів кількох сіл, які мають єдиний
адміністративний центр.

Спираючись на функції, задля реалізації яких об’єднуються люди на
території сучасної України, всю сукупність територіальних громад
необхідно поділити на: 1) соціальні територіальні громади (об’єднання
людей із метою об’єднання зусиль задля вирішення різних соціальних
проблем та здійснення соціального контролю); 2) економічні
територіальні громади (об’єднання людей із метою спільного
господарювання, запровадження податків, накопичення фінансових
запасів, надання чи отримання фінансової допомоги); 3) культурні,
духовні територіальні громади (об’єднання людей із метою виховання,
збереження та розвитку традицій); 4) політичні територіальні громади
(об’єднання людей із метою участі у вирішенні питань місцевого
значення, формування управлінських навичок, ухвалення рішень щодо
стратегічних питань розвитку); 5) судові територіальні громади та
оборонні територіальні громади тощо [4, 10].

Характеризуючи територіальні громади слід виділити наступні їх
ознаки: спільна територія існування; спільні інтереси у вирішенні
питань життєдіяльності; соціальна взаємодія у процесі реалізації цих
інтересів; спільна комунальна власність; сплачування комунальних
податків [5].
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Аналізуючи Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»
можна виділити такі види територіальних громад: 1) територіальна
громада села або добровільного об’єднання в сільську громаду жителів
кількох сіл; 2) територіальна громада селища; 3) територіальна громада
міста.

До повноважень територіальних громад відносять: управління
майном, що є в комунальній власності; затвердження програм
соціально-економічного та культурного розвитку і контроль їх
виконання; затвердження бюджету відповідних адміністративно-
територіальних одиниць і контроль їх виконання; встановлення
місцевих податків і зборів відповідно до закону; забезпечення
проведення місцевих референдумів та реалізація їх результатів;
утворення, реорганізація та ліквідація комунальних підприємств,
організацій і установ, а також здійснення контролю за їх діяльністю;
вирішення інших питань місцевого значення, віднесених законом до
їхньої компетенції [1].

Таким чином, реформування місцевого самоврядування в Україні
здійснюється з метою ефективної організації місцевої влади для
створення і підтримки повноцінного життєвого середовища для
громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг,
становлення інститутів прямого народовладдя, узгодження інтересів
держави та територіальних громад. Реформа передбачає
відповідальність органів місцевого самоврядування перед виборцями –
за ефективність своєї роботи, а перед державою – за її законність.
Зауважимо, що територіальна громада в Україні є первинним елементом
системи місцевого самоврядування, їх виконавчі органи і посадові
особи, як то представницькі органи місцевого самоврядування, їх
виконавчі органи і посадові особи, органи самоорганізації населення
тощо, покликані забезпечити захист інтересів жителів певної
адміністративно-територіальної одиниці. Важливою ознакою, що
характеризує територіальну громаду, є соціальні зв’язки, що виникають
між її членами і які її скріплюють. Це – безпосередня й опосередкована
взаємодія людей: міжособистісне спілкування, спільна праця і
відпочинок, взаємні послуги, спільне користування територією та її
природними ресурсами, соціальною інфраструктурою і мережами
комунікацій, а також єдина система управління, постачання,
розподілу [6, 321].

Таким чином, реалізація муніципального управління відбувається
завдяки залученню місцевого ресурсу, як своєрідного правового,
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соціального та матеріального потенціалу територіальної громади.
Проте, чинна в Україні система місцевого самоврядування сьогодні не
відповідає очікуванням і потребам суспільства. Функціонування
місцевого самоврядування в більшості територіальних громад не
забезпечує створення і підтримки сприятливого життєвого середовища,
потрібного для всебічного розвитку людини, її самореалізації, захисту її
прав, надання мешканцям територіальних громад якісних і доступних
публічних послуг на основі сталого розвитку дієздатної громади. У
зв’язку з цим, в 2014 році в Україні стартувала реформа децентралізації
влади, провідна ідея якої полягає в передачі органам місцевого
самоврядування компетенції для розв’язання питань, пов’язаних із
місцевими потребами. Як результат, на сьогодні вже об’єднано більше
4000 громад. Зокрема, в Черкаській області налічується 516
територіальних громад, з них об’єднаних територіальних громад – 56.

Отже, гармонійний розвиток територіальної громади як суб’єкта
місцевого самоврядування може відбуватись, коли вона набуватиме
оптимальних ознак суб’єктивності в межах соціально-правової,
економічної та соціально-культурних складових.
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