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тральних органів влади з місцевими органами влади не

є чітко відпрацьованим в питанні тісного співробітницт)

ва та успішного узгодження дій та вирішення проблем)

них питань. Інституційні складові місцевого самовряду)

вання не мають перманентних компонентів, які показа)

УДК 352.075

Р. Ю. Гришко,
аспірант, Класичний приватний університет, м. Запоріжжя

ТЕОРЕТИКО�МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ІНСТИТУТУ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
В УКРАЇНІ

R. Hryshko,
Postgraduate student of the Classic Private University, Zaporizhzhia

THEORETICAL AND METHODICAL ASPECTS OF DECENTRALIZATION OF THE INSTITUTE
OF LOCAL SELF�GOVERNMENT

У статті досліджено трансформаційну складову інституту місцевого самоврядування під впли�

вом впровадження механізмів децентралізації. Проаналізовано та надано категоріальний апа�

рат децентралізації в сучасних українських реаліях державотворення та модернізації механізмів

залучення елементів оптимізації всього комплексу моделі українського самоврядування. Ви�

окремлено структуру розподілу повноважень у ланцюгу державного управління, де всі функці�

ональні дії відбуваються в комплексі, хоча з певною автономією при залученні механізмів де�

централізації. Сформовано висновок щодо елементів децентралізації інституту місцевого са�

моврядування. Встановлено інституціональну складову процесу створення ресурсного балан�

су між спроможністю громади та максимальною адаптивністю центральної та місцевої влади.

Визначено функціональний апарат центральних та місцевих органів влади в реалізації еконо�

мічних, політичних та соціальних процесів. Встановлено важливість трансфертних відносин між

центральними та місцевими органами влади.

The transformational component of the Institute of Local Government under the influence of the

implementation mechanisms of decentralization has been studied in the article. The category of the

decentralization in modern Ukrainian realities of state modernization and optimization mechanisms

for involving elements of the complex model of Ukrainian government has been analyzed and

characterized. The structure od distribution of authority in the chain of government where all the

functional steps occur together has been define; although some autonomy in attracting mechanisms

of decentralization have been considered in the mentioned structure. The conclusion on the elements

of decentralization of local government institution has been formed. Institutional component of the

process of creating a balance between resource capacity and maximum adaptability of the community

and central and local authorities has been established. Functional unit of the central and local

authorities in the implementation of economic, political and social processes has been defined. The

importance of transfer relations between central and local authorities has been stated.
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ли себе як надійний апарат прийняття рішень, оскільки

процес децентралізації влади є недостатньо відпрацьо)

ваним в інституті місцевого самоврядування.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Функціональну складову реалізації механізмів де)

централізації рогзлянуто такими вченими, як Б. Ешейм,

А. Ісаксен, В. Бочко, А. Гальчинський. Теоретико)мето)
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дичні аспекти децентралізації місцевого самовряду)

вання було висвітлено в наукових працях Р. Масгрейва,

В. Оутса, С. Тібу.

Проаналізовано реалізацію механізмів децентра)

лізації в працях Х. Балдершейма, І. Ковача, М. Кулежа,

І. Отоли, А. Фелтенштейна; висвітлено емпіричну скла)

дову децентралізації в наукових роботах К. Блекберна,

Ф. Бодмена, Дж. Брукнера. Нормативно)правові де)

фініції аспектів децентралізації місцевого самовряду)

вання зазначено в працях наступних вчених, як: В. Ба)

куменко, Л. Беззубко, О. Бобровської, Є. Григоніса, І. Дро)

бота, В. Куйбіди, В. Мамаєва, В. Мамонової, Ю. Мо)

лодожен, П. Покатаєва, Р. Ромашова, С. Саханенко,

А. Хабібулліна, В. Чиркіна, хоча проблема реалізації

структурної складової механізмів децентралізації в

місцевому самоврядуванні були висвітлені багатьма

вченими, однак проблема змін в імплементації

підходів механізмів децентралізації місцевого само)

врядування в Україні вимагає подальшого досліджен)

ня.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження елементів та всього

комплексу імплементації механізмів децентралізації

місцевого самоврядування в Україні; висвітлення тео)

ретико)методичних основ децентралізації та її імплемен)

тації в українських реаліях.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У наукових працях та дослідженнях висвітлено

імплементацію механізмів децентралізації та їх етапи і

значення для органів місцевого самоврядування. Тому

децентралізацію місцевого самоврядування слід розме)

жувати на наступні типи, а саме: адміністративну, фіс)

кальну, екологічну, економічну та політичну. В свою

чергу адміністративна децентралізація розподіляється

на деконцентрацію, деволюцію, дивестування, делегу)

вання.

Адміністративна децентралізація характеризується

зміною розподілу управлінських повноважень між цен)

тральниим та місцевими органами влади. Збільшення

функціональної складової органів влади на місцях,

збільшення можливостей формувати свою політику

управління регіоном.

Для більш повного розуміння децентралізації інсти)

тутів місцевого самоврядування необхідно розглянути

термінологічний апарат. В свою чергу деконцентрація

— це нові владні повноваження та відповідальність, але

ієрархічна структура підпорядкованості не міняється,

деволюція — нові владні повноваження та відпові)

дальність, автономність в прийнятті управлінських

рішень, надання ресурсної бази, дивестування — пере)

дача владних повноважень громадянським організаці)

ям та приватним структурам, делегування — передача

владних повноважень, що класифікуються як державні

[3; 10; 11].

Фіскальна децентралізація характерна збільшенням

відповідальності та повноважень в формуванні бюдже)

ту, за рахунок надання інструментарію здійснення на)

копичення надходжень з різних джерел ресурсних по)

токів, покращення структури імплементації прийняття та

реалізації рішення місцевими органами.

Екологічна децентралізація полягає в зміні підпо)

рядкованості використання природними ресурсами

шляхом наділення автономії в реалізації планів викори)

стання ресурсів для місцевих органів влади, чи приват)

ним компаніям.

Економічна децентралізація характерна зміною

підходів до приватних осіб, що розширюють свої повно)

важення в реалізації свого інструментарію отримання

прибутку від своєї економічної діяльності.

Політична децентралізація надає можливість місце)

вим органам влади змінювати нормативно)правову базу

з дотриманням законодавчих норм, що спрямовано на

оптимізацію в ефективності прийняття різного рівня

рішень [3; 10; 11].

Впровадження децентралізації та імплементації

залежить від спроможності громади реагувати на

зміни на місцевому рівні. Для того, щоб реалізовува)

ти механізми децентралізації, треба виконати певні

етапи:

— забезпечення територіальної локації повнова)

жень органів місцевої влади;

— створення ієрархічної функціональної системи на

рівні органів місцевого самоврядування

— створення обмеженої області повноважень ви)

конавчої влади на рівні місцевого самоврядування

— визначення калькуляційних складових ресурсної

бази місцевого самоврядування.

— впровадження механізмів контролю громадою

органів місцевого самоврядування. Де при здійсненні

неправомірного рішення органами влади, буде миттєва

відповідь від місцевої громади [1].

Нагальність імплементації механізмів децентралі)

зації місцевого самоврядування в Україні викликана

відсутністю інфраструктурної складової здійснювати

належним чином свої повноваження на рівні громади.

Але перед тим, як виконувати етапи впровадження де)

централізації, варто врахувати всі негативні та позитивні

риси території:

— рівень надання сервісу місцевій громаді органа)

ми місцевого самоврядування;

— рівень очікувань місцевої громади ефективності

соціально)економічної політики здійснення місцевими

органами самоврядування;

— рівень прозорості діяльності органів місцевого

самоврядування при розвитку територіальної громади;

— рівень інвестиційної привабливості території та

умов залучення інвестиційних ресурсів;

— рівень автономності прийняття законодавчих та

фінансово економічних рішень.

Однак приведена оціночна база має грунтуватися в

першу чергу на задоволенні потреб територіальної гро)

мади при імплементації механізмів децентралізації

місцевого самоврядування. Тому складова системи де)

централізації повинна задовольняти наступні потреби

громади:

— розвиток всіх складових елементів територіаль)

ної громади та створення конкурентних умов для еко)

номічних відносин;

— розроблення оптимального локального середо)

вища роботи для всіх суб'єктів децентралізації;

— підвищення рівня залучення всіх учасників гро)

мади в економічних процесах;
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— переформатування складової інфраструктури

територіальної громади, для створення перманентних

складових накопичень ресурсної бази [4].

Передумови виникнення ризикових ситуації імпле)

ментації механізмів децентралізації місцевого самовря)

дування в Україні неможливо передбачити, через соці)

альну складову впровадження. Однак ми повинні вияв)

ляти основні чинники, що можуть спровокувати ризи)

ки, розробити попереджувальні інструменти, що допо)

можуть системі впровадження механізмів децентралі)

зації сприйняти з найменшими втратами функціональ)

ності.

Основними складовими імплементації механізмів

децентралізації є наступні: міжнародні нормативно)пра)

вові стандарти і принципи Стратегії сталого розвитку,

Європейська Хартія місцевого самоврядування, досвід

ОЕСР, Керівництво з фіскальної прозорості, Кодекс

позитивного досвіду з прозорості бюджетно)податко)

вої системи МВФ.

Складова частина функціонального навантаження

інститут самоврядування є фінанси, треба розуміти

співвідношення рівня фіскального навантаження та

рівень свободи суб'єктів економічного простору. Змен)

шення фіскального навантаження в економіці в корот)

костроковій перспективі знижує надходження, але дов)

гостроковій збільшить економічний ріст територіальної

громади. Але водночас фіскальна складова децентра)

лізації повинна забезпечити уніфікацію шляхів непра)

вомірного оподаткування, покращення сервісного ме)

ханізму, розробку та впровадження нормативно)право)

вих документів згідно потреб сьогодення.

В умовах кризи при імплементації механізмів децен)

тралізації інституту місцевого самоврядування в Україні

важливо керуватись наступними критеріями:

— швидке реагування на впроваджені нововведен)

ня шляхом діалогу з громадою;

— адаптивність в прийнятті рішень щодо фіскаль)

них чинників наповнення бюджету територіальної гро)

мади;

— повернення грошових ресурсів задля оптималь)

ного діалогу з кожним членом громади, при дотриманні

законодавчих норм;

— кооперація фіскальної системи накопичення гро)

шових ресурсів з економічною системою територіаль)

ної громади [5].

Розвиток територіальної громади базується на су)

часних засадах, серед них треба виокремити сучасні

підходи оцінки ресурсної бази, економіку знань, нову

організаційну структуру засновану на нових механізмах

впровадження інституту місцевого самоврядування.

Динаміка розвитку територіальної громади є пря)

мо залежним елементом від адаптивності нормативно)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

  
 

 
  

 
 

  
 

      

Рис. 1. Елементи формування інституту місцевого самоврядування в Україні

Авторська розробка.
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правової бази. Розвиток територіальної громади має на

меті не відокремлення, а налагодження оптимальних

зв'язків у всіх державних секторах на рівні інституту

місцевого самоврядування. На рисунку 1 визначимо еле)

менти інституту самоврядування в Україні та основні

зв'язки між ними [6].

Основною метою децентралізації є оптимізація еко)

номічних та нормативно)правових механізмів. Згідно з

науковими працями Дж. Арікана [12], шляхом зміни

інституту самоврядування, інтегруючи процес децент)

ралізації, ми мінімізуємо корупційну складову.

У наукових досліджень Ф. Бодмана та Г. Кемпбе)

ла [8], ми можемо підвести висновок, що децентрал)

ізація має ефект довгостроковості на економічні про)

цеси. Розглядаючи теоретико)методичні елементи де)

централізації інституту місцевого самоврядування в

Україні, розуміючи причинно)наслідковий базис

сформуємо на рисунку 2 ланцюговий комплекс фун)

кціонування інтеграційних елементів децентралізації

[7].

Використання теоретико)методичних елементів де)

централізації інституту місцевого самоврядування є

фрагментарним показником системи державної влади

в Україні. Тому ми повинні розробляти та реінтегрувати

наступні компоненти теоретико)методологічного бази)

су: як систему менеджменту макрорегіонального рівня,

коопераційна модель міжрегіонального функціонуван)

ня, змінну шаблонізації дій інституту самоврядування,

інфраструктурну складову розвитку інституту самовря)

дування, систему повного реінтегрування компонентів

інституту та його елементів в місцевому самоврядуванні.

Рівень інтеграційних можливостей громади повинен

бути на рівні її спроможності реалізувати надані ресур)

си та відповідальність. Тому, на нашу думку, повинно

бути інтегровано в комплексі основні елементи децент)

ралізації в інститут самоврядування України. Процес

інтеграції інституту самоврядування повинна мати на)

ступні елементи децентралізації:

— систему менеджменту розвитку мікрорівня, ме)

зорівня та макрорівня;

— модель кооперації територіальних громад в усіх

галузях та сферах української держави;

— варіанти імплементації налагодження зв'язку між

територіальними громадами;

— розподіл функціональних можливостей регіонів

згідно їх оптимального співвідношення;

— інструментарій втілення основних елементів ін)

теграції децентралізації в інститут самоврядування;

— виділення зон відповідальності та їх імплемен)

тації на кризові явища;

— система оцінок реалізації впроваджуваної полі)

тики децентралізації;

— розподіл рівня можливості інтегрування децент)

ралізації територіальної громади.

ВИСНОВОК
У результаті дослідження встановлено реалізацію еле)

ментів децентралізації, їх основні характеристики при інтег)

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

  
 

   
 

 
 

 

 
 
 

    

  
 

  
 

 

  
 

  
  

 

 
 

  
 

   

 
  

   
 

  
 

  

 
 
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
  

 

Рис. 2. Ланцюговий комплекс функціонування інтеграційних елементів децентралізації
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раційному процесі інституту місцевого самоврядування, вра)

ховуючи можливості та спроможність громади. Проаналі)

зовано та представлено апарат децентралізації в сучасних

українських реаліях державотворення та модернізації ме)

ханізмів залучення елементів оптимізації всього комплексу

інституту українського самоврядування.

Виокремлено структуру та компонентність зав'язків

розподілу повноважень в ланцюгу державного управ)

ління на всіх рівнях, де всі функціональні дії відбува)

ються в комплексі, хоча з певною автономією при залу)

ченні механізмів децентралізації.

Становлення інституту самоврядування в України

має бути балансом між спроможністю громадою та мак)

симальною адаптивністю центральної та місцевої вла)

ди. Центральні органи влади мають вирішувати в дов)

гостроковій перспективі питання щодо реалізації про)

ектів, а на місцевому рівні органам місцевого самовря)

дування — вирішувати нагальні проблеми громади.

Однак плануючи стратегічний розвиток держави цент)

ральні органи влади повинні тісно співпрацювати з орга)

нами місцевого самоврядування.
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