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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І ДОБРЕ ВРЯДУВАННЯ: 
ЗАПОРУКА СТАЛОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ



ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ

1) передача значних фінансових ресурсів місцевим 
бюджетам

2) передача органам місцевого самоврядування 
повноважень держави

3) посилення базового рівня місцевого самоврядування

4) відкритість органів місцевого самоврядування (доступ до 
публічної інформації, бюджети участі, петиції)

5) ІТ-технології в управлінні та комунікаціях

6) оновлена служба в органах місцевого самоврядування 

12 принципів доброго демократичного врядування
ВРАХОВАНО 
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ПРИНЦИПИ ДОБРОГО ДЕМОКРАТИЧНОГО 
ВРЯДУВАННЯ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ

1) чесне проведення виборів, 
представництво та участь 

2) зворотний зв’язок, чутливість 

3) ефективність 
та результативність 

4) відкритість і прозорість 

5) верховенство права 

6) етична поведінка 

7) компетентність і спроможність 

8) інноваційність та відкритість до змін 

9) сталий розвиток та стратегічна 
орієнтація 

10) раціональне управління фінансами 

11) права людини, культурне 
різноманіття та соціальна згуртованість 

12) підзвітність
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ФОРМУВАННЯ НОВИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

Утворено 
848 ОТГ в яких 
відбулися вибори

44 чекають 
призначення виборів

36 міст обласного 
значення приєднали  
суміжні громади (84)
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ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ
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У 41,5 рази 
в 2019 р., порівняно
з 2014 р. зросла державна 
підтримка місцевого та 
регіонального розвитку

Крім того, на 2019 р. передбачена субвенція 
на будівництво, реконструкцію, ремонт та 
утримання доріг  загального користування 

місцевого значення в сумі 14,7 млрд. грн.
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економічний розвиток
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перехідний залишок з 2018 р.)
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СПІВРОБІТНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
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ІНСТРУМЕНТИ З МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

1) стратегічне планування

2) міжмуніципальне співробітництво

3) формування інвестиційних пропозицій

4) створення інвестиційних бізнес-порталів

5) запровадження економічних стимулів для інвесторів

6) налагодження співпраці між владою-бізнесом-громадою

7) створення інституцій з МЕР та супровід інвесторів

8) запровадження кластерного підходу до розвитку 
підприємництва

9) брендинг територій тощо
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ПІДТРИМКА АСОЦІАЦІЄЮ СПІЛЬНО З USAID
МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

6 хабів Асоціації у 30 пілотних ОТГ (відібраних на конкурсі):

 сприяють розробці якісних стратегічних документів розвитку територіальних громад

 надають консультації громадам, представникам бізнесу

 організовують проведення навчання ОМС з розробки якісних грантових заявок

 забезпечують проведення заходів з розбудови економічного потенціалу територій

 розробляють моделі місцевого економічного розвитку ОТГ як приклади успішних
кейсів для інших громад

Результати цієї роботи за І півріччя 2019 року у вказаних громадах: 

 залучено 128,2 млн євро інвестицій (143,4 млн євро у 2018 р.)

 створено 411 робочих місць (154 у 2018 р.)

 зареєстровано 140 фізичних осіб-підприємців

 відкрито 6 товариств з обмеженою відповідальністю
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ЗДОБУТКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: 
ЗРУЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
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ЗДОБУТКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: 
ПРИВАБЛИВІ УМОВИ ДЛЯ БІЗНЕСУ
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ОСНОВНІ ВИКЛИКИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

1) політична невизначеність у проведенні реформ

2) конфлікт на сході України

3) незавершеність процесу об’єднання територіальних 
громад

4) делеговання державою повноваження без достатнього 
обсягу фінансових ресурсів

5) збереження високого рівня залежності місцевих бюджетів 
від фінансування з державного бюджету

6) складність розробки якісних середньострокових планів 
розвитку громад

7) підвищення компетентності та активності на місцях
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ
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