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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Велика кількість проблемних питань і вузьких місць

в системі управління розвитком сільських територій по%
в'язана з недосконалістю, недостатньою виваженістю,
обгрунтованістю і системністю нормативно%правової
бази в цій сфері, а також неконкретністю у визначенні
повноважень і сфери відповідальності окремих органів
державної влади, місцевого самоврядування та гро%
мадських організацій, органів самоорганізації населен%
ня, громадян у процесі формування й реалізації політи%
ки і програм розвитку окремих сільських територій та
українського села в цілому.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Мета статті — дослідити та удосконалити норматив%

но%правові засади державного управління розвитком
сільських територій.

РЕЗУЛЬТАТИ
Затверджені Закон України "Про основні засади

державної аграрної політики на період до 2015 року"
та Державна цільова програма розвитку українського
села не період до 2015 року лише задекларували ос%
новні напрями державної аграрної політики і питання
розвитку сільських територій як її складову. Проте, як
вже зазначалося, головна їх проблема в тому, що пи%
тання розвитку сільських територій розглядається в них
як складова аграрної політики, якщо взяти узагальне%
но, то як запорука відродження аграрного сектора еко%
номіки і одночасно наслідок підвищення ефективності
роботи підприємств аграрного профілю.

Такий підхід до передумов та факторів впливу, а
також значення розвитку сільських територій є спроще%
ним. Адже зрозуміло, що лише зростання обсягів та
ефективності аграрного виробництва не зможе забез%
печити повного і всебічного зростання показників роз%
витку сільських територій. Хоча не можна при цьому
заперечувати надзвичайно важливу роль ефективності
роботи аграрного сектора як системоутворювального
для більшості сільських поселень і як галузі, що забез%
печує зайнятість переважної частини працюючого
сільського населення. З іншого боку, метою розвитку
сільських територій має бути не відродження та підви%
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щення ефективності аграрної галузі, а забезпечення
належного рівня та якості життя сільських жителів. До%
сягнення поставленої мети вимагає зміни орієнтирів і
механізмів державної політики в цій сфері. А це, в свою
чергу, вимагає належного нормативно%правового регу%
лювання.

У нормативно%правових актах нашої держави лише
з 2002 року почало вживатись поняття "сільські тери%
торії", хоча й до цього часу в законодавстві відсутнє
чітке визначення, які ж саме території відносяться до
сільських. Наявність такого законодавчо%закріпленого
трактування терміна "сільські території" могла б сприя%
ти усуненню викривлених трактувань та сфери дії зако%
нодавства щодо розвитку сільських територій.

Існуюча на сьогоднішній день нормативна база з
питань державного управління розвитком сільських те%
риторій передбачає лише декларування основних на%
прямів державної політики в цій сфері. Не виписаним в
ній залишається механізм державного управління роз%
витком сільських територій нашої держави, відсутнім є
чіткий інструментарій та методи і заходи реалізації дер%
жавної політики в цій сфері. При цьому зазначені на%
прями державної політики передбачаються в межах дер%
жавної аграрної політики, що, як було визначено вище,
є недоцільним і необгрунтованим.

Формування нового механізму державного управ%
ління розвитком сільських територій передбачає роз%
робку і прийняття виваженої, науково обгрунтованої
чіткої нормативно%правової бази, що регламентувати%
ме всі сфери діяльності в рамках функціонування і роз%
витку сільських територій та управління цим процесом.
Отже, доцільною була б розробка і прийняття Закону
"Про державну політику розвитку сільських територій",
в якому б визначався понятійний апарат цього процесу,
були б чітко визначені об'єкт та суб'єкт управління, та
механізм державного управління розвитком сільських
територій.

Під об'єктом управління в даному випадку пропо%
нується розуміти складну і багатофункціональну при%
родну, суспільно%географічну, соціально%економічну й
виробничо%господарську структуру, що включає в себе:
сільську поселенську мережу; природно%ресурсний по%
тенціал територій, виробничі одиниці, виробничу та со%
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ціальну інфраструктуру та населення як основний сис%
темоутворювальний фактор. При цьому для цілей адмі%
ністративного управління слід уточнити, що сільськими
є території, які підпорядковані сільським радам та се%
лищним радам, якщо такі селища мають аграрний або
агропромисловий напрямок.

Суб'єктом управління розвитком сільських тери%
торій є населення певної території — територіальна гро%
мада, а її представницьким органом — сільська рада,
органи державної влади та окремі представники грома%
ди — суб'єкти господарювання, громадські організації,
громадяни.

Під визначенням механізму управління розуміється
окреслення основної мети, завдань державної політи%
ки в цій сфері, визначення основних принципів її фор%
мування та реалізації. А також визначення структури
органів, що здійснюють управління розвитком сільських
територій, визначення їх правового статусу, повнова%
жень і обов'язків, основного переліку можливих до за%
стосування методів, засобів та інструментів державно%
го управління даним об'єктом [8]. До того ж діяльність
адміністративно%управлінського органу щодо здійснен%
ня державного управління розвитком сільських тери%
торій також має бути чітко регламентованою, що перед%
бачає, зокрема, розробку положення "Про Агенцію роз%
витку сільських територій". В даному положенні має
бути чітко визначений юридичний статус Агенції, як
органу виконавчої влади, що має свою печатку і раху%
нок в банку тощо та здійснює діяльність щодо розроб%
ки і реалізації державної політики в сфері державного
управління розвитком сільських територій. В цьому ж
документі має визначатись підпорядкованість Агенції
Кабінету Міністрів України та порядок взаємозв'язків з
іншими органами виконавчої влади.

Даним положенням визначатимуться функціональні
обов'язки, права і межі відповідальності зазначеного
органу управління, його компетенція та сфера впливу,
органи управління та порядок взаємодії зі споживачами.

Важливим є також внесення змін до чинного зако%
нодавства у сфері перерозподілу управлінських повно%
важень. Як вже зазначалося раніше, раціональним вба%
чається істотне збільшення повноважень місцевих
органів влади та самоуправління при зменшенні управ%
лінських повноважень центральних органів виконавчої
влади. Всі ці питання мають бути детально виписані у
відповідних нормативних документах, при цьому важ%
ливо наголосити на необхідності чіткого розподілу по%
вноважень і ресурсів між окремими органами влади і
місцевого самоврядування задля усунення існуючих на
даний момент проблем із дублюванням повноважень та
делегуванням їх від органу до органу.

Зміна нормативно%правового забезпечення механі%
зму державного управління розвитком сільських тери%
торій вимагає також внесення істотних змін до подат%
кового і бюджетного законодавства нашої країни. Це
пов'язано зі зростанням ролі територіальних громад,
органів місцевого самоврядування в процесах управлін%
ня розвитком сільських територій. Збільшення повно%
важень даних органів, зростання їх рівня впливу, функ%
ціональних обов'язків і відповідальності породжує
об'єктивну необхідність і в збільшенні джерел фінансу%
вання для виконання цих функцій.

При цьому, якщо держава збільшить суми центра%
лізованих асигнувань місцевих бюджетів, то ми частко%
во, а деколи й повністю, втратимо позитивний вплив,
який очікувалось одержати від самостійності та ініціа%
тивності місцевих суб'єктів управління, що мала б зрос%
ти внаслідок перерозподілу владних повноважень.

В законодавстві необхідно буде змінити принципи
формування місцевих бюджетів, зокрема щодо того,
щоб залишати більшу частину податків саме на місцях і
мінімізувати наступний перерозподіл коштів з держав%
ного бюджету на вирішення питань розвитку села.

Окрім того, розвиток такої складної і багатофунк%
ціональної системи, як сільські території держави, пе%
редбачає необхідність врахування конкретних особли%
востей і відмінностей в сучасному стані, наявних при%
родних, трудових і фінансових ресурсах конкретних
сільських територій, традиціях і звичаях їх жителів.
Тому, характерний для нашої держави принцип управ%
ління "згори до низу", складання загальнодержавних
програм та стратегій розвитку сільських територій та
доведення їх до регіонів і виконавців навряд чи виявить%
ся дієвим.

Питанням повноважень органів місцевого самовря%
дування та врахування інтересів місцевих громад у пла%
нуванні і управлінні розвитком сільських територій при%
діляється увага і в науковій літературі. Так, О. Павлов
наголошує на важливості поєднання загальнодержавних
і місцевих інтересів при розробці державної стратегії та
регіональних програм сільського розвитку, децентралі%
зації та самоврядності при управлінні розвитком
сільських територій, підвищенні ролі територіальних гро%
мад у вирішенні усіх питань місцевого життя [6, с. 42].

Вчені%економісти, фахівці з державного управлін%
ня також наголошують на необхідності передачі орга%
нам місцевого самоврядування значної частини управ%
лінських функцій задля "забезпечення вирівнювання
рівнів розвитку сільських територій шляхом розробки
та поєднання регіональних і цільових програм держав%
ної підтримки конкретних сільських населених пунктів"
[5, с. 212]. Необхідність побудови нової "територіаль%
но%самоврядної" системи управління розвитком села,
заснованої на засадах програмування соціально%еконо%
мічного розвитку "від громади до держави" при про%
відній ролі місцевого самоврядування у визначенні мож%
ливостей, потреб і пріоритетів, відзначає М. Кропивко
[4, с. 61].

Одним з можливих заходів розвитку сільських те%
риторіальних громад, на думку В. Карпенка, має стати
розроблення дієвих комплексних програм, стратегій та
планів соціально%економічного та культурного розвит%
ку сільських територій як засобу для об'єднання зусиль
суспільного і приватного секторів у досягненні цілей
розвитку [3, с. 130]. При цьому головною умовою успіш%
ної діяльності сільських рад визначається реформуван%
ня системи фінансового забезпечення, а саме — не%
обхідність формування місцевих бюджетів на місцях.

Отже, розглянемо значення та умови складання
саме місцевих програм та стратегій розвитку сільських
територій та врахування особливостей стану та можли%
востей розвитку конкретних територій при розробці
відповідних загальнодержавних та регіональних про%
грам.
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Перш за все, зауважимо, що на сьогодні в Україні існує
значна кількість нормативних документів, що регламен%
тують питання прогнозування та планування подальшого
розвитку нашої держави. Основним документом серед них
є Закон України "Про державне прогнозування та розроб%
лення програм економічного і соціального розвитку Ук%
раїни", який визначає засади формування цілісної систе%
ми прогнозних і програмних документів економічного і
соціального розвитку України, окремих галузей економі%
ки та окремих адміністративно%територіальних одиниць
[2]. Важливим є також Закон України "Про основні заса%
ди державної аграрної політики на період до 2015 року",
в ст. 3 якого зазначається, що одним з пріоритетів дер%
жавної аграрної політики є "розроблення і запроваджен%
ня державних і регіональних програм комплексного роз%
витку сільських територій" [1]. Проте в жодному з цих до%
кументів не йде мова про складання прогнозів чи планів
розвитку для конкретних сільських територій. Взагалі,
стратегічне планування на рівні сільських територіальних
громад не регламентоване у законодавчому порядку.

При цьому ще в 1999 році Верховною Радою Украї%
ни було схвалено "Концепцію сталого розвитку населе%
них пунктів", яка була визначена "основою для розроб%
лення відповідних нормативно%правових актів і програм
соціально%економічного розвитку населених пунктів". В
розділі ІІІ даної концепції зазначено, що одним з основ%
них напрямів державної політики щодо забезпечення
сталого розвитку населених пунктів є узгодженість со%
ціального, економічного, містобудівного і екологічно%
го аспектів розвитку населених пунктів та оточуючих те%
риторій та підтримка села з метою запобігання створен%
ню критичної урбанізації та критичної диспропорції між
кількістю населення в містах і селах [7, с. 30].

Відповідно до Закону України "Про місцеве само%
врядування", в частині 22 ст. 26 якого виписано, що до
компетенції сільських рад належить затвердження про%
грам соціально%економічного та культурного розвитку
відповідних адміністративно%територіальних одиниць,
цільових програм з інших питань місцевого самовряду%
вання, сільськими радами такі програми все ж затвер%
джуються. Проте їх складання у відповідності до реаль%
них потреб окремого взятого сільського поселення і
виконання значно ускладнені через слабку фінансову
забезпеченість місцевих бюджетів і залежність їх від
рішень регіональної і загальнодержавної влади.

Тому, враховуючи специфічність умов і можливос%
тей розвитку кожного окремо взятого сільського посе%
лення та важливість врахування їх для забезпечення
найбільш ефективного і стабільного розвитку сільських
територій країни, доцільним вбачається:

— вдосконалення нормативно%правової бази з пи%
тань фінансового забезпечення діяльності органів
місцевого самоврядування;

— упорядкування, чітке розмежування функцій
органів державної виконавчої влади та органів місце%
вого самоврядування в управлінні сільськими територі%
ями (у напрямі збільшення повноважень органів місце%
вого самоврядування);

— вдосконалення нормативно%правової бази з пи%
тань планування та прогнозування соціально%економіч%
ного розвитку (зокрема, внесення змін до Закону Ук%
раїни "Про державне прогнозування та розроблення

програм економічного і соціального розвитку України"
в сфері регламентування складання прогнозів і планів
соціально%економічного розвитку сільських територій
(сільських населених пунктів) і вже на їх основі розроб%
ки відповідних документів для районів, областей і т.д.);

— активізація місцевих громад, підприємців і залу%
чення їх до розробки, прийняття і фінансування програм
і стратегій розвитку сільських територій.

ВИСНОВКИ
Таким чином, можна зробити висновок про не%

обхідність суттєвих змін у нормативно%правовій базі
державного управління розвитком сільських територій.
Необхідно створити низку законодавчих актів, що ре%
гулюватимуть державну політику розвитку сільських
територій та регламентуватимуть засади діяльності
органу виконавчої влади в цій сфері — Агенції розвит%
ку сільських територій. Окрім цього, слід також розро%
бити нормативно%правову базу створення і діяльності
фондів і спілок розвитку сільських територій, порядку
залучення та використання ними коштів. Суттєвого удос%
коналення потребує нормативна база з питань плану%
вання та прогнозування соціально%економічного розвит%
ку та фіскальної і бюджетної політики.
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