
Проблемні питання органів місцевого самоврядування та пропозиції щодо їх вирішення  
у сфері місцевого економічного розвитку 

 
№ 
з/п 

Суть проблеми Пропозиції щодо вирішення Суб’єкт внесення пропозиції 
(населений пункт) 

1.  На розгляді в Комітеті Верховної Ради України з питань 
економічної політики знаходиться проект Закону України 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» 
(реєстр. № 8124 від 15.03.2018 року). Законопроектом, 
зокрема, пропонується скасувати пайову участь у розвиток 
інфраструктури населених пунктів без визначення 
компенсаторів втрат доходів місцевих бюджетів. 
У такому випадку відміна пайової участі призведе до 
значного недофінансування інвестиційних потреб 
територіальних громад та до розбалансування місцевих 
бюджетів. 

У випадку, якщо не буде розроблено достатнього 
компенсатору втрат доходів місцевих бюджетів від 
скасування пайових внесків, не допустити прийняття 
проекту Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
стимулювання інвестиційної діяльності в Україні» 
(реєстр. № 8124 від 15.03.2018 року) у частині 
скасування пайової участі.  

За результатами опитування 142 
міст та 283 ОТГ було виявлено 
наступне: відсоток покриття 
місцевих бюджетів пайовими 
внесками достатньо високий – 
92% опитаних міст та 34,3% 
опитаних ОТГ отримують пайові 
внески; пайові внески складають 
більше 50% бюджету розвитку 
чималої кількості міст та ОТГ (42 
опитаних міст та 27 ОТГ). 

2.  Реалізація норм Закону України «Про державну допомогу 
суб’єктам господарювання» вкрай негативно впливає на 
діяльність органів місцевого самоврядування. Так, не 
створено переліку послуг, що становлять 
загальноекономічний інтерес, що включав би послуги, які 
надають органи місцевого самоврядування через комунальні 
підприємства та установи. У таких умовах немає чіткого 
бачення, яку державну допомогу, надану через місцеві 
бюджети, слід погоджувати з Антимонопольним комітетом 
України. Ситуацію погіршує і й те, що з моменту прийняття 
рішення органом місцевого самоврядування надати 
державну допомогу до моменту надання позитивного 
рішення Антимонопольного комітету України може пройти 
більше 8 місяців. 
Вищезазначені проблеми обмежують можливість органів 
місцевого самоврядування виконувати власні 
повноваження, негативно впливають на бюджетний процес в 
громадах та затримують процес затвердження великої 
кількості місцевих програм. 

Доповнити існуючий Перелік послуг, що становлять 
загальноекономічний інтерес, затверджений 
постановою Кабміну №420 від 23 травня 2018 р., 
послугами, які надають органи місцевого 
самоврядування через комунальні підприємства та 
установи (житлово-комунальні послуги; послуги із 
благоустрою; послуги з перевезення пасажирів 
громадським транспортом; послуги, які надають 
комунальні некомерційні підприємства медичної 
галузі; соціальні послуги, послуги у сферах культури, 
фізичної культури, освіти). 
У разі, якщо не буде удосконалено законодавче 
регулювання процесу надання державної допомоги 
суб‘єктам господарювання за рахунок коштів 
місцевих бюджетів необхідно прийняти проект 
Закону України «Про внесення змін до Закону 
України "Про державну допомогу суб'єктам 
господарювання" (щодо додержання принципів 
місцевого самоврядування)» (реєстрац. № 7073 від 
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06.09.2017 року), яким виводиться з під дії надання 
державної допомоги суб‘єктам господарювання за 
рахунок коштів місцевих бюджетів. 
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