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Анотація. З 2015 року триває адміністративно-територіальна реформа - 

Децентралізація. З того часу, політики, вченні, громадські діячі проводять дослідження та 

публікують наукові роботи, які спрямовані на аналіз проблематики добровільності 

об’єднання територіальних громад, розвитку й взаємодії територіальних громад, 

перейняття досвіду європейських країн, розвитку фінансової децентралізації, покращення 

життєвого простору громадян, економіки, розбудови держави в цілому. Однак, наразі ми 

маємо досить мало наукових робіт, які б надали відповіді на проблемні питання сьогодення 

впровадження реформи. Дана теза спрямована на заохочення науковців до створення 

наукової розробки висвітлення проблем децентралізації в Україні та оприлюднення 

пропозицій щодо методів їх вирішення. 
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З початку впровадження реформи децентралізації науковці вели активну 

наукову роботу. Питаннями щодо історичних передумов формування об’єднаних 

територіальних громад в Україні, розвитку місцевого самоврядування та 

впровадження децентралізації в Європі, фінансового забезпечення органів 

місцевого самоврядування в умовах децентралізації, дослідження місцевого 

самоврядування, як суспільно-значимого явища, та вивченням різних аспектів 

питання об’єднання територіальних громад України займалися такі вченні: В. 

Негода, А. Ткачук, В. Толкованов, Б. Данилишин, В. Пилипів, Р. Науменко, В. 

Рильська, В. Величко, І. Архипенко, І. Козирєв, С. Серьогін, М. Баймуратов,  О. 

Батанов, М. Корнієнко, М. Пухтинський та інші. 

Вищевказані автори наукових робіт, які стосуються Децентралізації, 

здійснили теоретико-методологічний аналіз, створили теоретичну базу та 

визначили підходи щодо розвитку реформи. Однак, наразі ми маємо досить мало 

наукових робіт, які б описували та надавали оцінку виниклим проблемам 

реформи. 

Звертаємо увагу на те, що у липні 2019 р. Міністерство розвитку громад та 

територій України (далі за текстом – «Мінрегіон») презентували у Верховній 



Раді України бачення реформи районного (субрегіонального) рівня місцевого 

самоврядування. За розрахунками профільного міністерства, замість 490 районів 

(465 – на підконтрольній території) мало бути створено102 нових райони[1]. А 

08 серпня 2019 р. на виконання Плану заходів з реалізації нового етапу 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні на 2019–2021 роки, затвердженого Кабінетом Міністрів України 23 січня 

2019 р. № 77-р, Мінрегіоном було запропоновано Методичні рекомендації щодо 

критеріїв формування адміністративно-територіальних одиниць 

субрегіонального (районного) рівня[2]. 

Згідно із указом президента України від 20 вересня 2019 р. № 713/2019 

Кабінет Міністрів України мав завдання розробити та внести на розгляд 

Верховної Ради України до 01.01.2020 року законопроект про засади 

адміністративно-територіального устрою України, яким було б передбачено 

існування трирівневої моделі управління, де перший рівень – базовий (це 

громада; в основі – місто, селище, село); другий – субрегіональний (район); 

третій – регіональний (область). Ухвалення цього Закону є необхідним для 

формування нової територіальної основи для діяльності органів влади на рівні 

громад і районів. 

17 липня 2020 р. Верховна Рада України підтримала проект Постанови № 

3650 про ліквідацію 490 старих районів та утворення замість них 136 нових 

районів. 

Я підтримую подальший алгоритм узгодження процесу завершення 

формування ОТГ із формуванням нового адміністративно-територіального 

устрою держави викладений у науковій доповіді «Децентралізація і формування 

політики регіонального розвитку в Україні», який може бути таким: 

1. Узгодження функцій і структури органів влади нових районів. 

2. Розроблення та ухвалення Верховною Радою України проекту закону 

«Про засади територіального устрою». 

3. Підготовка цілісного пакета законопроектів щодо реформування 

адміністративно територіального устрою всіх областей для їх подальшого 



розгляду Верховною Радою України за наслідками моделювання потенційного 

територіального устрою областей. Проведення обговорення проміжних 

результатів. Винесення КМУ пакета законопроектів щодо реформування 

адміністративно-територіального устрою на розгляд Верховної Ради України. 

4. Урахування визначення функціонального навантаження на органи влади 

та самоврядування нових районів під час розроблення нової редакції проекту 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та проекту Закону України 

«Про місцеве самоврядування».  

Від успішності реалізації зазначених завдань Дорожньої карти залежить 

можливість досягнення основної цілі реформи децентралізації, а також 

можливість вчасної імплементації суміжних складових частин реформи 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, 

насамперед адміністративно-територіальної реформи та секторальної 

децентралізації [3, с. 62]. 

В 2020 році постають нові виклики перед успішним продовженням реформи 

децентралізації, які необхідно висвітлювати та пропонувати певне рішення. 

Наприклад, станом на 03.11.2020р. досі не прийнято Законопроект 3651-д, який 

в умовах нового адміністративно-територіального устрою вирішує питання 

правонаступництва органів місцевого самоврядування в новоутворених 

громадах, районах, райдержадміністрацій; вирішує питання розмежовування з 

передачею соціально важливих закладів сфер освіти, охорони здоров’я, 

культури, спорту тощо з районної у комунальну власність новоутворених 

громад; вирішує питання закріплення повноважень фінансового ресурсу, 

відповідальності за органами місцевого самоврядування новоутворених громад. 

Заступник Міністра розвитку громад та територій В’ячеслав Негода на онлайн-

пресконференції: «Нова реальність місцевої влади після виборів: організація 

діяльності, виклики та шляхи їх подолання» висловився з цього приводу 

наступним чином: «Якщо не прийняти законопроект, право фінансувати та 

управляти усією важливою для людей інфраструктурою – освітньою, медичною, 



культурною, спортивною тощо – і надалі залишиться у районів, але ресурсів на 

цьому рівні з 1 січня 2021 року вже не буде, вони перейдуть в громади»[4]. 

Вищевказане означає, що якщо не прийняти Законопроект 3651-д, в Україні 

продовжуватимуть функціонувати районні, сільські, селищні та міські ради, які 

діяли до виборів й вони існуватимуть разом з новими радами обраними 25 

жовтня 2020 року, що в свою чергу спричинить правовий, фінансовий та 

соціальний хаос. 

Наразі проводиться досить мало наукових досліджень щодо проблем 

впровадження децентралізації. Все частіше в наукових роботах описується успіх 

реформи, проте не надано належної уваги дослідженням перешкод які 

виникають при просуванні реформи децентралізації.  Проаналізувавши роботи 

та дослідження науковців, політичних та громадських діячів, можливо зробити 

висновок, що наукова розробка проблем децентралізації знаходиться не в 

належному стані. Адже, науковці в силу різних причин основними з яких є: 

- проведення дослідження щодо вже описаних проблем та вирішених 

питань; 

- висвітлення лише успіху реформи децентралізації. Я не заперечую, 

висвітлювати успіх необхідно, але не можна ігнорувати перешкоди;   

- досить висока тенденція розвитку подій. За однією проблемою 

(помилкою) відразу слідує інша; 

- відсутність політичної волі, яка була на початку запровадження 

реформи децентралізації; 

не звертають уваги на наявні проблеми реформи або через швидкий обіг подій 

не встигають провести обґрунтоване дослідження. 

Враховуючи вищевикладене, необхідно визнати, що деякі наукові розробки 

проблем децентралізації мають непереоціненне теоретичне і прикладне 

значення, залишаються актуальними та перспективними для подальшого 

впровадження реформи. Однак, загальний сучасний стан наукової розробки 

проблем децентралізації потребує проведення злагодженої та вчасної роботи для 



вчасного реагування на виниклі проблеми та практичне застосування 

рекомендацій для їх вирішення. 
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Abstract: Since 2015, administrative-territorial reform has been ongoing - Decentralization. 

Since that time, politicians, scientists, public figures have been conducting research and publishing 

scientific works aimed at analyzing the problems of voluntary unification of territorial groups, the 

development and interaction of territorial groups, the adoption of the experience of European 

countries, the development of financial decentralization, the improvement of the living space of 

citizens, the economy, and the development of the state as a whole. However, now we have quite few 

scientific papers that would give answers to the problematic questions of today's implementation of 

the reform. This thesis is aimed at encouraging scientists to create scientific development to highlight 

the problems of decentralization in Ukraine and to publish proposals on how to solve them. 
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