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здійснити низку заходів: забезпечити ефективність 
внутрішнього ринку та цінового регулювання; 
сприяти підвищенню ефективності та конкурен-
тоспроможності агровиробництва, захисту інтер-
есів вітчизняних товаровиробників на зовнішніх 
ринках; забезпечити цільове спрямування коштів 
від продажу сільгосппродукції на розвиток аграр-
ного сектору економіки; активізувати інвестиційну 
діяльність у сільськогосподарському виробництві; 
оновити матеріально-технічну базу аграрних під-
приємств; реформувати земельні відносини; під-
вищити якість продуктів харчування; здійснити 
заходи щодо охорони земель. Державна політика 
на найближчі роки повинна будуватися з ураху-
ванням переходу сільського господарства на інтен-
сивні методи господарювання.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Кочетков О.В. Формування системи показників продоволь-

чої безпеки України / О.В. Кочетков, Р.В. Марков // Економіка 
АПК. – 2002. – № 9. – С. 142-148.

2. Організація Об’єднаних Націй в Україні [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://un.org.ua/ua/news/2009-01-27/.

3. Доклад о мировом развитии 2008. Сельское хозяйство на 
службе развития. Обзор / Международный банк реконструкции 
и развития / Всемирный банк [Электронный ресурс]. 2008. – 
Режим доступа : http:// www. worldbanr. org.

4. Басюркіна Н.Й. Забезпечення продовольчої безпеки в умо-
вах трансформації еконо-міки України / Н.Й. Басюркіна // 
Вісник соціально-економічних досліджень : зб. наук. праць. –  
Вип. 29. – Одеса : Вид-во ОДЕУ, 2008. – С. 89-98.

5. Стратегія національної безпеки України в контексті досвіду сві-
тової спільноти : зб. ст. за матеріалами міжнародної конферен-
ції. – Київ : САТСАНГА, 2001. – 224 с.

УДК 347.73:336

Науменко А.М.
кандидат економічних наук,

доцент кафедри бізнес-адміністрування і корпоративної безпеки
Міжнародного гуманітарного університету

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР  
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ДЕРЖАВИ ТА СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Статтю присвячено дослідженню доцільності адміністративно-територіальної реформи на основі аналізу зарубіжного до-
свіду її впровадження. Наведено недоліки сучасного адміністративно-територіального устрою і причини необхідності децентра-
лізації економіки України, її завдання й цілі. Розглянуто сучасні концепції децентралізації економіки, їх недоліки та переваги, за-
пропоновано оптимальні шляхи впровадження реформи з огляду на забезпечення фінансової самодостатності органів місцевого 
самоврядування та їх ефективної співпраці з регіональними суб’єктами господарювання.
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Статья посвящена исследованию целесообразности административно-территориальной реформы на основе анализа зару-
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день, зва-
жаючи на численну кількість причин, що стають 
на заваді сталому соціально-економічному розвитку 
України, децентралізація економіки та фінансова 
самостійність регіонів є одним з ключових факторів 
економічного зростання територій і соціально-еконо-
мічного розвитку країни. 

Аналіз останніх досліджень. Конкретизації 
поняття «децентралізація», виділення його різно-
видів та ступеня впровадження присвячено праці 

таких зарубіжних вчених, як: Ч. Тібо, В. Оутс, 
Б. Гурне, М. Белл, П. Свяневич, Г. Горжелак, нау-
кові здобутки яких поклали основу подальших 
наукових досліджень. У вітчизняній практиці про-
блему адекватного та ефективного розподілу повно-
важень, функцій та фінансових ресурсів між держав-
ними органами влади та місцевим самоврядуванням 
досліджували: С.О. Булгакова, А.А. Лелеченко, 
І.О. Лютий, С.Ю. Колодій, Кудряшов, Н.П. Ніжняк, 
Д.О. Полозенко, О.О. Сунцова, В.М. Федосов та інші. 
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Виділення невирішених частин проблеми. Недо-
статньо дослідженим залишається питання практич-
ного втілення децентралізації на Україні та ступеня 
достатності фінансових ресурсів для ефективного 
виконання органами місцевого самоврядування роз-
ширеного переліку повноважень. 

Формування цілей статті. Дослідження досвіду 
проведення децентралізаційних реформ країн близь-
кого зарубіжжя та сучасних вітчизняних концепцій, 
спрямованих на децентралізацію економіки України, 
формулювання напрямів впровадження реформи. 

Виклад основного матеріалу. Основною метою 
децентралізації є посилення фінансової спроможності 
регіонів, адекватної вимогам сучасності та нормам 
європейських розвинених держав, рівень та розпо-
діл повноважень між ланками адміністративно-тери-
торіальних угрупувань. Втіленням децентралізайних 
процесів в Україні має стати проведення комплек-
сної адміністративно-територіальної реформи.

Відповідні реформи були проведені та розпочаті у 
більшості європейських і постсоціалістичних країн. 
Польща стала першою центральноєвропейською дер-
жавною, яка створила міцні регіони з відносно вели-
кою автономією та провела всеохоплюючу реформу 
територіально-адміністративної структури. Цей про-
цес все ще знаходиться на стадії втілення у Чеській 
Республіці, Словаччині та Угорщині .

Наслідком проведених у 1999 р. реформ у Польщі, 
спрямованих на децентралізацію управління та під-
несення ролі місцевого самоврядування, стало удо-
сконалення системи планування місцевих бюджетів 
і значне скорочення часу від прийняття рішення до 
конкретних дій щодо прискорення економічного роз-
витку території. Адже саме органи місцевого само-
врядування якнайкраще володіють проблемами 
їх адміністративно-територіальних одиниць, та за 
умови, що вони мають достатню кількість прав та 
фінансових ресурсів, ці проблеми більш швидко та 
якісно можуть бути ними вирішено [1, с. 20]. Як 
зазначає П. Свяневич, внаслідок реформи ієрархічні 
зв'язки між різними рівнями місцевого самовряду-
вання також були усунені. Функції кожного рівня 
зараз чітко відмежовані одна від одної – наприклад, 
польські муніципалітети (гміни) або повіти (одиниці, 
за розміром схожі на українські райони) не підпо-
рядковуються регіону (воєводству) [2, с. 1–2].

В аспекті розділення та конкретизації повнова-
жень реорганізованих адміністративно-територіаль-
них одиниць важливим є чітке закріплення за ними 
повноважень, кола прав та обов’язків. Так, наприклад 
у Польщі, законодавчо закріплено, що нижчий орган 
місцевого самоврядування, первинна ланка – гміна, 
бере на себе вирішення всіх питань, що не закріплені 
за іншими (вищими) органами місцевого самовря-
дування. Керівництво гміни відповідає за початкові 
школи, дитячі садочки, бібліотеки, будинки куль-
тури, гмінні дороги, місцевий транспорт, охорону 
здоров’я, управління ринками, порядок та безпеку 
на власній території, ведення фінансів та комуналь-
ного господарства тощо. Для повіту окремим Законом 
«Про повітове правління» від 5 червня 1998 р. вста-
новлено перелік прав та повноважень у різних сферах 
суспільного життя: культури, охорони здоров’я, соці-
альної допомоги тощо. Керівництву повіту підпоряд-
ковані всі питання локального значення, що виходять 
за межі повноважень гміни, а саме: загальна безпека 
та охорона громадського порядку, протипожежна 
безпека та захист від повеней, утримання загальних 
лікарень, боротьба з безробіттям, утримання міжгмі-
нових доріг тощо. Повіт має окремий бюджет, який 

незалежний від фінансів гміни. На воєводські органи 
місцевого самоврядування покладено відповідаль-
ність щодо розвитку воєводства: рівномірний розви-
ток економіки, покращення інвестиційного клімату, 
раціональна освітянська політика тощо. Наприклад, 
в освітянській галузі до повноважень самоврядування 
гміни належать утримання шкіл, дитячих садків та 
інших навчально-виховних закладів. Органи повіто-
вого самоврядування піклуються про понадгімназійні 
школи, а воєводства – про утримання вищих шкіл, 
понадгімназійних шкіл регіонального значення, 
закладів освіти та установ підвищення кваліфікації 
вчителів [3].

Тож, враховуючи досвід Польщі, до основних 
завдань децентралізації, втіленої у адміністративно-
територіальній реформі в Україні, належать: 

– встановлення дієздатної територіальної гро-
мади;

– зміцнення фінансово-економічної спромож-
ності місцевого самоврядування за рахунок перероз-
поділу фінансових ресурсів на його користь;

– становлення реального місцевого самовряду-
вання на обласному й районному рівнях і форму-
ванні виконавчих органів відповідних рад;

– перерозподіл повноважень між місцевими орга-
нами виконавчої влади та органами місцевого само-
врядування на користь останніх;

– перетворення місцевих органів виконавчої 
влади на такі, що мають виконувати переважно 
контрольно-наглядові функції;

– проведення адміністративної та адміністра-
тивно-територіальної реформи на засадах зміцнення 
низової ланки адміністративно-територіального 
устрою – територіальної громади [4, с. 21];

– забезпечення принципу субсидіарності в 
наданні послуг їх безпосереднім споживачам;

– ефективного використання публічних ресурсів 
задля сталого розвитку територій;

– адекватний перерозподіл повноважень, функ-
цій та фінансових ресурсів від органів державної 
влади до органів місцевого самоврядування.

Існуючий адміністративно-територіальний поділ 
Україна успадкувала після розпаду Радянського 
Союзу, тобто його побудова здійснювалася за відсут-
ності самостійної, науково-обґрунтованої системи і 
будувалась за принципами адміністративно-команд-
ної економіки та суттєвими відмінностями у терито-
ріальних масштабах держави. 

Адміністративно-територіальний устрій – це 
внутрішній поділ території держави на адміністра-
тивно-територіальні одиниці з метою раціональної 
організації державного та громадського управління 
регіонами, народним господарством, загалом полі-
тичним і культурним життям [5]. Відповідно до 
територіального устрою держави вибудовується й 
система органів державної влади і органів місцевого 
самоврядування. 

Оптимальна територіальна організація є важли-
вим чинником забезпечення сталого демократичного 
розвитку України, належного задоволення прав та 
інтересів громадян, здійснення ефективної регіо-
нальної політики, розкриття потенціалу місцевого 
самоврядування, збереження єдності держави.

Недоліки сучасної системи адміністративно-
територіального устрою України зумовлюють низку 
проблем розвитку економіки регіонів та України в 
цілому:

– невідповідність статусу багатьох адміністра-
тивно-територіальних одиниць їх кадровому, матері-
ально-технічному та організаційному потенціалу;
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– деградацію сільської бюджетної інфраструк-

тури, насамперед на периферії районів і, як наслі-
док, прискорену міграцію сільського населення;

– низьку інвестиційну привабливість територій;
– наявність двоступеневої системи міжбюджет-

них трансфертів, що породжує нерівномірність забез-
печення бюджетними установами населення на рівні 
міста районного значення, селища, села та високий 
рівень суб’єктивності у формуванні мережі бюджет-
них установ;

– накладання повноважень органів публічної 
влади різних рівнів адміністративно-територіального 
устрою, що породжує неузгодженості між органами 
місцевого самоврядування та місцевими державними 
адміністраціями;

– існуючий адміністративно-територіальний 
устрій стає перепоною впровадженню ефективної 
регіональної політики, заважає становленню ключо-
вої одиниці демократичного суспільства – місцевого 
самоврядування.

Суттєвим недоліком сучасного адміністративно-
територіального устрою є його надмірна подрібне-
ність, що не відповідає європейським системам побу-
дови адміністративно-територіальних об’єднань, 
згідно з якими територіальні адміністративні утво-
рення повинні мати достатній фінансово-економіч-
ний, інституційний та кадровий потенціал для забез-
печення в межах визначених повноважень високого 
рівня суспільних послуг населенню та поступального 
соціально-економічного розвитку відповідних тери-
торій [6, с. 161].

Центральна влада в розвинених країнах залишили 
за собою такі функції, як національна оборона, макро-
економічна політика, грошово-кредитна сфера, судова 
система, управління транспортними комунікаціями 
державного значення. Децентралізація є одним з фун-
даментальних принципів системи державного управ-
ління розвинених країн. В її витоках лежить гіпотеза 
теорії менеджменту про те, що звуження кола завдань 
призводить до підвищення якості їх виконання та 
поліпшення результатів роботи. На основі цього при-
пущення центральні уряди розвинених країн намага-
ються максимально розвантажити себе від локальних 
функцій, які більш ефективно можуть виконувати 
органи місцевого самоврядування, сконцентрував-
шись на реалізації загальнонаціональних завдань. Як 
правило, центральна влада в розвинених країнах зали-
шила за собою такі функції, як національна оборона, 
макроекономічна політика, грошово-кредитна сфера, 
судова система, управління транспортними комуніка-
ціями державного значення. Проте освіта, медицина, 
комунальне господарство та комунальні комунікації, 
пожежна безпека, благоустрій, охорона правопорядку 
передані на місцевий рівень [7].

Отже, основною проблемою місцевого самовря-
дування є недостатність матеріальних ресурсів для 
виконання своїх завдань перед населенням, недо-
статня кількість повноважень щодо акумуляції 
належних фінансових ресурсів, що викликає надза-
лежність від міжбюджетних трансфертів та числен-
ність делегованих повноважень. Проведення виваже-
ної та оптимальної адміністративно-територіальної 
реформи дозволить змінити ситуацію на користь міс-
цевого самоврядування.

Доцільним є розгляд двох концепцій реформу-
вання адміністративно-територіального устрою з 
метою децентралізації, що набули найбільшої віро-
гідності їх впровадження.

Питання реформи адміністративно-територіаль-
ного устрою багаторазово порушувалося у владних 

структурах. В 1998 р. була схвалена Концепція адмі-
ністративної реформи, важливою складовою якої 
повинна була стати адміністративно-територіальна 
реформа. Надалі було створено декілька комітетів 
та робочих груп, що займалися питанням реформи: 
Комісія з питань адміністративно-територіального 
устрою [8], Міжвідомча робоча група з підготовки 
проекту Концепції удосконалення системи адміні-
стративно-територіального устрою України (розпоря-
дження Кабінету Міністрів України від 19.08.2002 
№ 478-р), Міжвідомча рада з підготовки проекту 
Закону України «Про адміністративно-територіаль-
ний устрій України» (розпорядження Кабінету Міні-
стрів України від 13.12.2002 р. № 703). 

Результатом роботи комісії з питань адміністра-
тивно-територіального устрою під керівництвом 
Р. Безсмертного стала розробка декількох систем 
підходів до реформування та укрупнення адміністра-
тивно-територіальних одиниць. Трирівнева система 
адміністративно-територіального поділу, яка перед-
бачала створення восьми регіонів від 250 до 500 райо-
нів і 4 тисячі громад. Інша, дворівнева – передба-
чає створення близько 70 регіонів і 5 тисяч громад, 
вона базується на системі комунікацій до центру 
області [9]. Третій підхід було втілено у проекті 
Закону України «Про територіальний устрій Укра-
їни». Законопроект пропонував здійснити реформу 
адміністративно-територіального устрою та побуду-
вати її шляхом утворення трирівневої системи. 

Однією з основних вимог адміністративно-тери-
торіальної реформи є укрупнення адміністративно-
територіальних утворень. Так, найнижчий рівень 
адміністративно-територіального поділу – це гро-
мада, яка утворюється, якщо кількість мешканців 
перебільшує 5 тис. осіб, але якщо щільність сіль-
ського населення в цілому по району є нижчою у два 
або більше разів, ніж середня щільність сільського 
населення в Україні, в межах відповідного району 
можуть утворюватись громади з чисельністю насе-
лення від 3 500 жителів та, як виняток, Верховна 
Рада України може утворити громаду з меншою 
чисельністю населення, але не менше 1500 жителів 
(проект Закону України «Про територіальний устрій 
України») [8]. Громада утворюється з поселень, які 
класифікуються таким чином: село, містечко, місто.

Значно розширений перелік повноважень мають 
громади міста-району та міста-регіону. Наведений 
детальний перелік компетенцій громади є досить 
позитивним кроком до децентралізації владних 
повноважень, також плюсом є встановлений прин-
цип матеріально-фінансової самостійності й спро-
можності громади. Але ні цим проектом, ні іншими 
супроводжуючими документами не встановлено 
нової системи збільшення дохідних джерел місце-
вих бюджетів, тобто бюджетів громад, і тому навіть 
за умов втілення реформи та реорганізації місцевого 
самоврядування позитивних змін очікувати марно. 
Нова організація громади не позбавить їх від надмір-
ної дотаційної залежності. 

Іншим документом, що заслуговує на увагу, 
є проект зміни адміністративно-територіального 
поділу, розроблений Інститутом трансформації сус-
пільства під керівництвом О. Соскіна [10] та ухвале-
ний 17 липня 2007 р. Всеукраїнською радою міських 
голів, як базовий для проведення адміністративно-
територіальної реформи в Україні. 

За тлумаченням цієї моделі, система територіаль-
ного самоврядування в Україні повинна мати цілісну 
вертикально-горизонтальну структуру місцевого само-
врядування і складатися з двох елементів (рівнів): 
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1) міські та сільські громади; 
2) паланки (департаменти).
Громада – це первинна ланка місцевого самовря-

дування, рішення про утворення якої приймається 
за результатами проведення місцевого референдуму. 
Утворення громади не базується на її чисельності, 
а виключно на волевиявленні громадян певної тери-
торії. Громади можуть утворювати міста, села і 
селища міського типу. Селища і села мають право 
на добровільних засадах об'єднуватися та утворю-
вати єдину громаду. До сфери діяльності громади 
повинні належати всі громадські справи місцевого 
значення, а саме: упорядкування земельного госпо-
дарства, організація функціонування комунальної 
системи й інфраструктури, залучення інвестицій, 
утримання об'єктів загального користування, орга-
нізація роботи комунального транспорту, житлове 
будівництво, облаштування торговельних площ, охо-
рона навколишнього середовища, організація освіт-
нього й культурного життя, охорона здоров'я, під-
тримання громадського порядку, організація роботи 
пожежних служб та ін. [10].

Другий рівень місцевого самоврядування – 
паланки (департаменти, округи, регіони). Ідея їх 
запровадження базується на французькому досвіді 
здійснення територіальної реформи Шарлем де Гол-
лем, що визнана найуспішнішою адміністративно-
територіальною реформою XX ст.

Головне завдання паланок як самоврядних орга-
нів – формування стратегії розвитку території, реа-
лізація загальних програм (стосовно будівництва і 
підтримання шляхів, інфраструктури, забезпечення 
екологічного балансу тощо). Паланки реалізують 
громадські завдання, які виходять за рамки сфер 
діяльності громади, зокрема: соціальна допомога, 
транспорт і шляхи паланкового призначення, забу-
дова територій, водне господарство, охорона громад-
ського спокою, подолання надзвичайних ситуацій, 
утримання об'єктів загального користування. Сфера 
культури й освіти, медичного забезпечення має 
фінансуватися як з бюджету паланки, так і з дер-
жавного бюджету, залежно від призначення закла-
дів, які входять до їх інфраструктури. Наприклад, 
великі медичні й наукові центри, клінічні лікарні 
повинна фінансувати держава, натомість невеликі 
поліклініки, лікарні швидкої допомоги, дитсадки 
мають утримуватися місцевими бюджетами. Коле-
джі, інститути, університети повинні переходити до 
приватної форми власності. Кілька паланок можуть 
об'єднувати свої зусилля для виконання проектів, 
що становлять взаємну зацікавленість.

Пропонується замість 25 областей та 490 райо-
нів створити 99 паланок. Втілення запропонова-
ної моделі неминуче «опустить» 25 центрів і «під-
німе» 74, а владна вертикаль позбудеться додаткової 
ланки – районів [10].

Одним з постулатів запропонованої моделі у 
фінансовому відношенні є відмова від системи деле-
гування повноважень та реформування бюджетно-
податкової сфери, а саме: в основу податкової сис-
теми має бути покладена справедлива, раціональна 
та прозора методологія розщеплення зібраних подат-
ків: 40% від усіх податкових надходжень повинно 
залишатися на рівні громади, 20% – перераховува-
тися в бюджет паланки, решта 40% – у державний 
бюджет.

Оптимальним для будь-якої країни можна вва-
жати запровадження таких податків та їх рівнів: 
податок на доходи фізичних осіб – 10%, податок з 
продажу – 5%, податок на землю (залежно від площі 

земельної ділянки, яка знаходиться у власності 
фізичної чи юридичної особи) – від 5 до 10%; міс-
цеві збори, якщо громада прийняла рішення про їх 
впровадження. Замість чинних відрахувань у різні 
соціальні фонди повинен діяти єдиний соціальний 
податок – 10%, який потрібно перераховувати на 
індивідуальні соціальні депозитні рахунки грома-
дян. Податок на додану вартість, податок на при-
буток, відрахування до Пенсійного фонду та в інші 
соціальні фонди потрібно скасувати, а ці фонди – 
ліквідувати. Ставка прибуткового податку має стано-
вити 10%, з яких 6% залишається в громаді, 1,5% 
йде у паланку (департамент) і 2,5% – у центральний 
бюджет [10]. 

Запропонована система кардинальним чином від-
різняється від існуючої. Серед головних її недоліків 
можна назвати відсутність:

– прогнозних розрахунків щодо вартості 
реформи;

– часових меж та етапів її впровадження;
– розрахункових показників фінансової забезпе-

ченості органів місцевого самоврядування в контек-
сті достатності коштів для виконання досить значної 
кількості повноважень.

На наш погляд, недоліком викладених систем 
реформування адміністративно-територіального 
устрою є приділення основної уваги саме зміні кіль-
кості рівнів влади, їх географічного укрупнення, 
зважаючи виключно на чисельність громадян, пере-
гляду владних повноважень рівнів влади, тощо.

Концепція реформування місцевого самовряду-
вання та територіальної організації влади в Укра-
їні, ухвалена Кабінетом Міністрів у квітні 2014 р. 
визначає трирівневу систему адміністративно-тери-
торіального устрою, проте чітко не визначає кіль-
кість мешканців кожного з них [11]. Також терито-
рія адміністративно-територіальної одиниці базового 
рівня визначається з урахуванням доступності осно-
вних публічних послуг, що надаються на території 
громади (час прибуття для надання швидкої медич-
ної допомоги в ургентних випадках та пожежної 
допомоги не має перевищувати 30 хвилин). Визна-
чено проблеми, мету, завдання концепції, конкрети-
зовано повноваженнями органів місцевого самовря-
дування базового рівня (громада), встановлено два 
етапи проведення реформувань. 

Однак втілення описаних нововведень повинно 
здійснюватися відповідно до встановлених концеп-
цією етапів, насамперед це стосується змін у Консти-
туції України та інших нормативно-правових актах. 

Висновки. Зважаючи на наведене вище, одним з 
перших кроків у проведенні реформи, має стати: роз-
робка науково-обґрунтованої та деталізованої страте-
гії зміни адміністративно-територіального устрою та 
чіткого розподілу повноважень між рівнями влади 
(державної та органів місцевого самоврядування всіх 
рівнів), з введенням принципу «презумпції місцевого 
самоврядування», згідно з яким функції, не відне-
сені законодавством до певного рівня влади, вважа-
ються функціями місцевого самоврядування. Також 
доцільним є зобов’язати органи місцевого самовря-
дування формувати свою діяльність на принципі 
всебічної підтримки суб’єктів господарювання регі-
онального рівня. Адже економічне піднесення регі-
онів неможливе без забезпечення сталого зростання 
підприємств, особливо малого та середнього бізнесу. 

Реформування, на наш погляд, має здійснюватися 
за такою схемою: першим етапом має стати надання 
низовій ланці місцевого самоврядування чіткого 
переліку удосконалених, розширених дохідних дже-
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рел, при збереженні сучасного адміністративно-тери-
торіального устрою задля перевірки їх відповідності 
та достатності новому переліку повноважень. 

Збільшення фінансової бази місцевих бюджетів 
було розпочато ухваленням Податкового кодексу 
України та змін до нього в контексті впровадження 
диференційованої ставки щодо податку на доходи 
фізичних осіб, екологічного податку, податку на 
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
тощо. Наступним кроком стало ухвалення напри-
кінці 2014 р. Закону України «Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України». Відповідно до нього, 
до місцевих бюджетів буде надходити 100% плати за 
адміністративні послуги і державні мита, додаткові 
10% податку на прибуток, від 2% до 5% податку 
на підакцизні товари, який буде встановлюватися 
на місцевому рівні, податок на нерухомість від 0 до 
24 грн. за квадратний метр; передбачено збільшення 
надходжень екологічного податку з 35% до 80%, а 
також дотації на вирівнювання фіскальної плато-
спроможності. Крім того, документ передбачає ска-
сування індикативних показників доходної частини 
місцевих бюджетів, спрощення використання коштів 
місцевих бюджетів, а також процедури трансфертів з 
центрального бюджету до місцевих. За підрахунками 
уряду бюджетна децентралізація дозволить місцевій 
владі мобілізувати до 40 млрд грн додаткових ресур-
сів [12].

Зважаючи на те, що бюджетоутворюючим подат-
ком місцевих бюджетів все ж залишається тільки 
податок на доходи фізичних осіб, необхідно надати 
можливість громадам самостійно, за рішенням 
більшості членів громади, встановлювати певні 
податкові стягнення залежно від суб’єктивних 
аспектів їх існування. Так, наприклад, якщо гро-
мада не є індустріально розвиненою територією, а 
має історичну цінність чи переваги географічного 
розташування, дозволити вводити збори різного 
виду (рекреаційний, тощо.) Цей етап має тривати 
мінімум два роки.

Другим етапом має стати визначення достатності 
акумульованих бюджетних коштів для виконання 
покладених на територіальні громади функцій за 
підсумком двох років. Після проведеного аналізу 
стане зрозуміло, які громади здатні самостійно аку-
мулювати кошти на виконання своїх функцій, а 
які – ні. Саме такий підхід щодо реформування адмі-
ністративно-територіального устрою є оптимальним 
і не призведе до ситуації, коли територіальна гро-
мада не в змозі забезпечити сталий соціально-еконо-

мічний розвиток, підвищення інвестиційної прива-
бливості регіону, поліпшення співпраці та всебічної 
підтримки розвитку регіональних суб’єктів господа-
рювання та піднесення добробуту громадян.
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