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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Внаслідок змін в управлінні регіонами та розподілу

повноважень між територіальними громадами в Україні

набуває значення процес співробітництва між терито�

ріальними громадами, зокрема їх спільного фінансуван�

ня різних проектів. Сучасний стан реформування жит�

лово�комунального господарства (ЖКГ) є вкрай неод�

нозначним моментом щодо територіального співробіт�
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ництва між територіальними громадами, з метою спіль�

ного фінансування проектів. Тому постають нові викли�

ки перед територіальними громадами, змінюються

підходи та методи у зовнішньому середовищі економі�

ки держави.

Проблемні моменти організації ЖКГ постають у но�

вому вигляді — реалізація спільних проектів територі�

альними громадами шляхом їх фінансування. На жаль,



Інвестиції: практика та досвід № 20/201768

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

місцеве самоврядування має обмежене коло можливо�

стей щодо реального впливу на сферу ЖКГ у своєму

місті, селі чи селищі, але несе спільну відповідальність

центральним органами влади за наслідки та результати

в сфері ЖКГ. Встановлений українською владою курс

на зміни в управлінні на регіональному та локальному

рівнях змушують шукати територіальні громади нові

шляхи вирішення спільного фінансування проектів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Систему взаємодії на тлі децентралізації в умовах

територіального співробітництва в сфері ЖКГ досліди�

ли в своїх роботах такі вчені, як В. Бабаєв, В. Вакуленко,

О. Дзядь, Т. Качала, Г. Крамаренко, В. Кукса, С. Мель�

ник, А. Муренко, В. Ніколаєв, Н. Олійник, Г. Онищук,

І. Осипенко, Г. Семчук, В. Солодкий, Т. Чижова, Л. Швай�

ка та ін. Також аналіз даної тематики здійснили такі

вчені, як Д. Віккерс, Р. Вон, В. Віскусі, П. Габор, Р. Грін,

А. Кумар, Д. Лоран, М. Пардін, В. Шаркі, Д. Яроу та інші.

 Особливості реформування сфери ЖКГ в умовах

децентралізації у своїх працях висвітлили такі вчені, як

А.Є. Ачкасов, В.М. Бабаєв, Г.С. Волинський, А.П. Голи�

ков, Н.О. Гура, О.А. Карлова, А.М. Кирилова, Г.В. Ко�

валевський, Л.В. Кравцова, Н.М. Лисенко, В.П. Ніколаєв,

Г.І. Онищук,В.П. Полуянов, В.Т. Семенов, В.І. Тітяєв,

В.І. Торкатюк, Л.М. Шутенко, Т.П. Юр'єва.

Однак розгляд цього питання не набув свого логіч�

ного завершення, хоча дану тематику було проаналізо�

вано та досліджено багатьма вченими, але трансфор�

маційні процеси, що вплинули на співробітництво тери�

торіальних громад в фінансування спільних проектів,

зокрема ЖКГ, вимагають свого подальшого досліджен�

ня.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті: висвітлити, проаналізувати та досліди�

ти співробітництво територіальних громад у фінансу�

ванні спільних проектів (у межах інфраструктурної

трансформації), зокрема сфери ЖКГ; відобразити зро�

стання владних повноважень територіальних громад,

зокрема місцевого самоврядування; підкреслити основ�

ні засади по основним напрямках реформування щодо

територіального співробітництва, зокрема спільного

фінансування проектів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Співпраця територіальних громад з метою спільно�

го фінансування проектів, зокрема сфери ЖКГ повин�

на, перш за все, опиратися на ієрархічний рівень управ�

ління сферою ЖКГ, що ділиться на загальнодержавний,

регіональний та муніципальний. Перший рівень — це за�

гальнодержавний, здійснення владних повноважень

несуть за собою Кабінет Міністрів України і Міністер�

ство регіонального розвитку, будівництва і житлово�

комунального господарства України (надалі — Мінре�

гіон). Вони є відповідальними за імплементацію політи�

ки в сфері житла, будівництва, містобудування, архітек�

тури житлово�комунального господарства, архітектур�

но�будівельного нагляду та контролю у сфері ЖКГ.

Слід також віднести відповідальність за імплемен�

тацію державних зобов'язань щодо: територіальної

організації влади, розвитку місцевого самоврядування,

збереження традиційного характеру середовища насе�

лених пунктів, адміністративно�територіального устрою,

благоустрою населених пунктів, поводження з побуто�

вими відходами, технічної інвентаризації об'єктів неру�

хомого майна, поховання, питної води, питного водо�

постачання. Мінрегіон було утворено на основі наказу

Президента України № 1085/2010 від 9.10.2010 р. "Про

оптимізацію системи центральних органів виконавчої

влади", а також шляхом переформатування було ском�

поновано Міністерства регіонального розвитку і будів�

ництва України з Міністерством з питань житлово�ко�

мунального господарства України [1; 2; 5—10].

Реалізація державної політики в контексті інфра�

структурної трансформації на регіональному рівні покла�

дається на департаменти житлово�комунального госпо�

дарства та будівництва облдержадміністрацій. До ос�

новних зобов'язань, які можуть вплинути на спільне

співробітництво територіальних громад, cлід віднести:

1) реформування розвитку житлово�комунального

господарства та паливно�енергетичного комплексу;

2) реалізації державної політики у сфері регіональ�

ного розвитку та інфраструктури;

3) аналіз стану і тенденцій розвитку ЖКГ в облас�

тях;

4) формування проектів до обласних бюджетів

щодо інвестицій в капітальний ремонт та реконструкціях

житлових будинків, регіональних програм розвитку

житлово�комунального господарства та благоустрою

населених пунктів.

Найбільш чутливий рівень взаємодії територіальної

громади з іншою — це муніципальний рівень, до основ�

ного функціоналу, котрих слід віднести надання все�

охоплюючої допомоги у розвитку господарств та місце�

вої інфраструктури, де метою є задоволення потреб

кожного громадянина територіальної громади [1—10].

Внаслідок інституційних змін та структурного пере�

завантаження сфери ЖКГ територіальне співробітниц�

тво в контексті спільного фінансування проектів потре�

бує активного залучення кожного громадянина грома�

ди, де пріоритетними напрямками повинно стати:

1) трансформація підходів щодо спільного фінан�

сування проектів територіальними громадами, особли�

во сфери ЖКГ;

2) сталий розвиток сфери ЖКГ повинно забезпечи�

ти формування програм співробітництва між територі�

альними громадами фінансуючи спільні проекти;

3) створення ринку прозорої конкуренції, для залу�

чення суб'єктів діяльності в сфері ЖКГ до проектів те�

риторіальних громад зі спільним фінансуванням,

ліквідуючи монополію ЖЕКів та підвищення ролі гро�

мадян, як одного з суб'єктів, що має повноваження та

відповідальність на локальному рівні;

4) внаслідок створення ОСББ або призначення

управляючого будинком ефективність та швидкість ре�

алізації проекту на основі співробітництва між терито�

ріальними громадами при спільному фінансуванні різних

об'єкті інфраструктури буде мати високий рівень вико�

нання;

5) залучення широких верств населення до проектів

територіальних громад при спільному фінансуванні,

надасть змогу громаді контролювати фінансові потоки,
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й підвищиться прозорість виконання проектів між тери�

торіальними громадами [1—10].

Імплементація фінансових відносин щодо спільних

проектів між територіальними громадами є однією з пріо�

ритетних напрямів розвитку комунікаційних навичок.

Розвиток відносин між територіальними громадами є

кроком вперед, що надає можливість створювати проек�

ти в міжмуніципальному форматі оскільки носить більш

всеохоплюючу ідею децентралізації [14]. Територіальне

співробітництво між територіальними громадами при

фінансуванні проектів набуло загальнонаціонального

формату, що знаходить реалізацію в всіх сферах життя

територіальної громади кожного населеного пункту.

Ситуація співробітництва громад за залученням

спільних фінансових можливостей має алгоритмічний

характер, що складається з системи, підсистеми та окре�

мих компонентів, які мають нерозривний зв'язок. Тому

спільне фінансування проектів територіальними грома�

дами має стратегічний характер по встановленню все�

осяжної децентралізації управління.

Таблиця 1. Пропозиції щодо корегування та стабілізації відносин
між територіальними громадами

Джерело: cкладено на підставі [12; 13; 16].

Сфера Пропозиція
Консультаційна Проведення ряду заходів, що спрямовані на отриманні інформації, в якому напрямі рухатися територіальним 

громадам щодо покращення інфраструктури, зокрема сфери ЖКГ 
Організаційна Формування групи, що буде займатися імплементацією заходів майбутніх проектів територіальних громад 
Координаційна Визначення заходів щодо імплементації спільно фінансованого проекту територіальними громадами 
Навчання Надання можливості кожному члену територіальної громади отримати досвід, методологію, практикам і 

стандартам управління проектами, що мають на меті адаптуватися до поточного проекту територіальних 
громад 

Аналіз та 
менторство 

Проведення досліджень виконаного проекту, диференціація проектів у залежності від розміру та рівня 
охоплення різних сфер територіальної громади та надання зворотнього зв’язку від територіальних громад , які 
виконували аналогічні проекти 

Архівація Створення бази даних успішно виконаних проектів, з метою їх подальшого використання, для залучення 
кращого досвіду та зниження фінансових витрат територіальних громад при реалізації спільних  

Рис. 1. Концептуальний підхід територіального співробітництва між громадами
при спільному фінансуванні проектів
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Однак слід не забувати, що при реалізації спільно�

го проекту територіальна громада повинна керуватися

забаганками власних громадян та можливих негативних

та позитивних наслідків від проведення спільного фінан�

сування проекту [15].

Для реалізації спільних проектів по розвитку інфра�

структури, особливо сфери ЖКГ, слід створювати про�

ектні осередки по реалізації спільних проектів між те�

риторіальними громадами, що вкладають спільно свої

фінансові ресурси. Тому було надано низку пропозицій,

щодо корегування та стабілізації відносин між терито�

ріальними громадами в таблиці 1.

Також слід звернути увагу, що співробітництво між

територіальними громадами, пришвидшує розвиток та

надає нові можливості для інвесторів у різних галузях

національної економіки України. Здійснення заходів у

ході співробітництва територіальних громад впливають

та модернізують підходи, щодо шкіл, лікарень, доріг,

відходів, розвиток соціальних інститутів суспільства та

підвищення спроможності територіальної громади

по наданню знання кожному члену громади, що буде

одним з інструментів покращенням місцевої інфраструк�

тури. Огляд цієї ситуації відображає всю багатоз�

начність співробітництва територіальних громад щодо

покращення інфраструктури, найбільше відчутні зміни

для кожного члена громади є сфера ЖКГ [17]. Тому на

рисунку 1 ми сформуємо концептуальний підхід щодо

територіального співробітництва між громадами при

спільному фінансуванні проектів.

Концептуальний підхід територіального співробіт�

ництва між громадами при спільному фінансуванні про�

ектів представляє собою компоненти, від яких форму�

ються основний базис територіального співробітницт�

ва. Однак перш за все керуючись головною метою,

об'єктом та сутністю територіального співробітництва

з метою здійснення спільного проекту, треба розуміти

основні принципи, функції, завдання та особливості

впроваджуваного територіальними громадами. Розу�

міючи цілий комплекс компонентів територіального спів�

робітництва громад, наявний результат буде найбільш

ефективним для кожного члену територіальної грома�

ди (рис. 1).

ВИСНОВОК
Активізація спільного фінансування проектів тери�

торіальними громадами зміцнює економічні зв'язки між

територіальними громадами, прискорює економічні

процеси в рамках територіальних громад, покращуєть�

ся сервіс та інфраструктура, що сприяє привабливості

створенню нового бізнесу. Територіальні громади реа�

лізуючи спільні проекти, формують стабільне соціаль�

не середовище в рамках всієї економіки України. Але й

водночас керуючись нормативно�правовим актами,

співробітництво між територіальними громадами набу�

ває характеру перманентності та стабільності, що інтег�

рує всі можливі фінансові ресурси територіальних гро�

мад по досягненню успіху.

Роблячи підсумок територіального співробітництва

в межах інфраструктурної трансформації, слід заува�

жити таке:

1) співробітництво впливає на ефективність управ�

ління місцевою інфраструктурою, що балансує повно�

важення між органами місцевого самоврядування та до�

помагає виокремлювати поточні та довгострокові про�

екти з максимальною віддачою результату внаслідок

вдалого фінансування проекту територіальними грома�

дами;

2) виокремлення ролі кожного члена громади як

важливого елементу системи співробітництва терито�

ріальних громад;

3) мотивація кожного громадянина до максималь�

ної віддачі по проектам, які реалізовують територіальні

громади;

4) створення середовища по залученню іноземних

інвестицій, розвиток нових форм кооперації між члена�

ми територіальної громади.
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