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Особливої актуальності сьогодні набувають дослі!

дження теоретичних та особливо практичних питань з'я!
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FOREIGN EXPERIENCE AND NATIONAL TRADITIONS OF INNOVATION DEVELOPMENT
OF TERRITORIAL COMMUNITIES BY LOCAL SELF�GOVERNMENT

У статті визначено статус територіальної громади як суб'єкта місцевого самоврядування, запро�

поновано розширення функцій та форм діяльності громад, формування дієздатних територіальних

громад, їх подальшого розвитку на основі кращого зарубіжного досвіду та вітчизняних традицій.

The article deals with problems related to the definition of local self�government in shaping the national

innovation policy and clarify their role in creating conditions of effective innovation development of

communities, defined by their degree of economic and financial capacity and innovative potential.

Over the past few months many important laws were passed that directly affect decentralization,

empowerment at the local level, development of local communities. Among them there are changes to the

Budget and Tax Codes, the Law of Ukraine "On a voluntary association of local communities." Several

important regulations have already been prepared to be voted in the Verkhovna Rada of Ukraine.

 The Strategy for sustainable development "Ukraine�2020" (approved by the Decree of the President of

Ukraine of 12 January 2015 № 5/2015) and the Law of Ukraine "On State Regional Policy" on February 5,

2015 №156�VIII became the key national documents. On the basis of these legal documents there is an

idea of sustainable development. Regional and local regulations that promote sustainable community

development should be developed based on the concept of national and international instruments.

The analysis of members of communities in the United States and Poland demonstrate the ability of the

population in these countries as to solve local issues and influence decision�making relevant authorities.

The activity of local communities is manifested in solving problems in different areas: economic, social,

cultural, political and so on.

Reforms of decentralization and empowering local governments can be put into practice only following

the amendment to the Constitution of Ukraine. With the establishment of democratic traditions in Ukraine

to ensure the right of people to participate in social and political life of the state and society, particularly in

matters of local self�government is a prerequisite for a practical solution to the problem of public impact on

the formation of policy at the places.
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них громад, їх подальшого розвитку, а також реалізації

громадянами їх права на участь у місцевому самовря!

дуванні України. Мова йде про форми безпосередньої

участі громадян у місцевому самоврядуванні, які є скла!

довою частиною особливої системи інституційних форм

місцевої демократії, за допомогою якої громадяни ре!

алізують своє право на участь в управлінні місцевими

справами.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких за!

початковано розв'язання даної проблеми, перебуває у

полі зору багатьох учених. Її різні аспекти досліджува!

ли такі українські вчені, як: Б.П. Андресюк, М.О. Бай!

муратов, О.В. Батанов, В.І. Борденюк, В.М. Вакуленко,

В.С. Куйбіда, В.В. Мамонова, Ю.В. Наврузов, М.К. Ор!

латий, Ю.Л. Панейко, В.Ф. Погорілко, С.Є. Саханенко,

Ю.П. Сурмін, Ю.П. Шаров та ін. Серед зарубіжних нау!

ковців необхідно виділити таких, як А. Брауна, Б. Веллма!

на, М. Даймонда, І.В. Видріна, А. де Токвіля, О.А. Тка!

ченка, В.І. Фадєєва, Ю.В. Філліпова та ін.

ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ
АСПЕКТІВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ, ЯКИМ
ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ СТАТТЯ

Активна інтеграція України в європейські структури

обумовлює створення дієвої системи місцевого самовря!

дування, розширення участі населення у вирішенні питань

місцевого значення. Водночас, незважаючи на достатню

загальну розробленість питання діяльності та розвитку

територіальних громад в Україні, малодослідженими за!

лишаються нагальні проблеми визначення місця терито!

ріальної громади в системі місцевого самоврядування,

дослідження її функцій та форм діяльності, розробки

рекомендацій щодо формування дієздатних територіаль!

них громад, залучення їх членів до здійснення місцевого

самоврядування, розвитку громадських інститутів, що й

обумовило актуальність теми дослідження.

МЕТА І ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — теоретичне обгрунтування та

розробка рекомендацій щодо удосконалення діяльності

та розвитку територіальних громад в Україні. Мета статті

потребує розв'язання конкретних завдань:

1) узагальнити рівень розробки теоретичних ас!

пектів функціонування територіальної громади в системі

місцевого самоврядування та з'ясувати зміст поняття

"територіальна громада"; 2) здійснити порівняльний

аналіз особливостей реалізації територіальними грома!

дами права на місцеве самоврядування в контексті за!

рубіжного та вітчизняного досвіду; 3) провести аналіз

та надати оцінку врегулюванню правового статусу те!

риторіальних громад та їх діяльності у вирішенні питань

місцевого значення; 4) сформулювати рекомендації

щодо вдосконалення діяльності та розвитку територі!

альних громад в контексті реформування місцевого са!

моврядування в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах становлення демократичних традицій в

Україні забезпечення реалізації права населення на

участь у громадсько!політичному житті держави та су!

спільства, зокрема, у вирішенні питань місцевого само!

врядування, стає однією з необхідних умов практично!

го врегулювання проблеми впливу громадськості (тери!

торіальних громад, органів самоорганізації населення)

на формування політики на місцях.

Слід зауважити, що більшість учених підкреслюють

важливість територіальної громади для демократичних

перетворень у суспільстві, її вирішальне значення для

держави. Результати досліджень свідчать про те, що ак!

тивність громади, участь її членів у місцевому самовря!

дуванні приводять до соціально!економічного розвитку,

забезпечують добробут населення, формують довіру

жителів до органів влади. І навпаки, зростання рівнів зло!

чинності, безробіття, бідності, неякісні послуги, неефек!

тивне управління пов'язані з пасивним ставленням насе!

лення до вирішення питань місцевого значення, браком

самодіяльності, ініціативності та взаємодії мешканців,

відсутністю у них почуття відповідальності за стан справ

у відповідному населеному пункті [6, с. 185—198].

Складність дослідження територіальних громад

обумовлена як варіативністю конкретно!історичних

форм цих спільнот, так і широкою різноманітністю

підходів до розуміння вказаних суб'єктів, наявністю

різних термінів для їх визначення (громада, гміна, об!

щина, ком'юніті, гемайнде, гемайншафт, комуна тощо).

Незважаючи на розбіжності у підходах різних дослід!

ників до розуміння зазначеної форми соціальної орга!

нізації, переважна більшість вчених одностайна у підкрес!

ленні як однієї з головних ознак територіальної грома!

ди її здатність самостійно, під власну відповідальність

вирішувати певні питання, діяти на засадах самооргані!

зації, самоуправління, самовідповідальності [3].

Територіальну громаду можна умовно назвати ос!

новною ланкою організації суспільства, тому що вона

об'єднує такі первинні структурні одиниці, як: осо!

бистість, сім'я, трудові асоціації. Місцеві спільноти інтег!

руються через громадські об'єднання, корпоративні і

владні структури, які забезпечують цілісність даної со!

ціальної організації. Разом з тим вони являють собою

не тільки територію єдиного проживання, але і єдність

соціально!економічних відносин, культурного і політич!

ного життя, скріплену історичними традиціями, сфор!

мованою місцевою культурою.

Завдання полягає не в тому, щоб повернутися

до попередньої общини, а в тому, щоб створити

нову спільноту громадян, засновану на необщинних

формах. Така спільнота буде новою формою об'єднан!

ня громадян, які проживають у межах конкретної мікро!

території і забезпечують кожному повну свободу осо!

бистої ініціативи, доступ до знань, широкі взаємозв'яз!

ки з іншими членами спільноти. Метою необщинних

спільнот повинно стати задоволення основних людсь!

ких потреб і підтримання стійких економічних структур,

які базуються на максимально можливому ресурсному

забезпеченні [4, с. 354].

Саме у місцевому самоврядуванні проявляється

участь членів територіальних громад у вирішенні питань

місцевого значення, розкривається потенціал жителів

до самоорганізації, формуються навички громадян ви!

ражати і захищати свої інтереси, створюються переду!

мови для подолання відчуження населення від влади.
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Вивчення територіальної громади як суб'єкта місце!

вого самоврядування потребує дослідження її функцій

— основних напрямів та видів діяльності з вирішення

проблем місцевого значення. Одним з головних аспектів

при дослідженні функцій територіальних громад є пи!

тання про критерії класифікації [5, с. 210—215]. Вихід!

ним пунктом для класифікації має бути визначення спря!

мованості функціонування місцевої спільноти, її

діяльність у досягненні певної мети. Для характеристи!

ки діяльності територіальної громади у таких сферах

доцільно виділити політичні, економічні, соціальні, куль!

турні та екологічні функції.

У багатьох країнах вирішенню соціальних проблем

сприяє волонтерський рух серед членів територіальних

громад. У громадах США, Канади, Великобританії,

Німеччини, Швейцарії активно діють громадські центри

(Community Centers), які зорієнтовані на роботу з різни!

ми віковими групами. Основні напрями діяльності таких

центрів — освітній, дозвільний, оздоровчий. Одне з

пріоритетних завдань, які виконують такі організації,

полягає у соціальному включенні (social inclusion) у гро!

маду осіб, які втратили соціальні зв'язки зі спільнотою

(люди похилого віку, особи з фізичними та психічними

вадами, підлітки тощо). Для зміцнення стосунків між

дорослими та дітьми створюються сімейні центри, для

молоді діють молодіжні центри.

У залежності від реалізації виключно в межах даної

територіальної громади, чи "виходом" за її межі, мож!

на виділити внутрішні і зовнішні об'єктні функції. При!

рода зовнішніх функцій обумовлена відносинами, які

виникають між сусідніми територіальними громадами,

територіальною громадою та державою, та територіаль!

ними громадами різних держав. Такі зв'язки носять ре!

гіональний (локальний), національний та міжнародний

характер відповідно. Водночас поділ функцій на

зовнішні та внутрішні є умовним, оскільки громади не є

ізольовані одна від одної та від держави. Зовнішні

функції похідні від внутрішніх функцій і є їх певним "про!

довженням" [1, с. 279—283].

Оскільки територіальна громада є суб'єктом управ!

ління, до цих функцій, зокрема, відносяться загальні

функції управління: планування, організація, мотивація,

координація та контроль. Вони є відносно відокремле!

ними в процесі спеціалізації і розподілу праці особливі

види управлінської діяльності. Саме в цих діях розкри!

вається сутність управління, його внутрішня "техноло!

гія".

Територіальні громади деяких країн мають значний

досвід у реалізації функції планування. Так, Р. Боклет

відзначає, що в Баварії "… найбільш сильною є мобілі!

зація громадськості в сфері планування, яке ведеться з

ініціативи громадян [2, с. 165]". У США стратегічні пла!

ни розвитку міст приймаються з урахуванням пропозицій

громадян та відображають інтереси і пріоритети всієї

територіальної громади.

Законодавством передбачено, що територіальні

громади у статуті можуть визначати порядок організації

громадських слухань, організацію діяльності місцевих

рад тощо. Також ця функція проявляється при підготовці

та проведенні членами територіальної громади мітингів,

демонстрацій, походів, пікетів, загальних зборів, у діяль!

ності органів самоорганізації населення тощо.

Крім загальних функцій управління, слід виокреми!

ти ряд інших технологічних функцій. Зокрема фінансо!

во!бюджетна функція територіальних громад — пов'я!

зана з фінансовою основою місцевого самоврядування;

наявністю права комунальної власності — права територ!

іальної громади володіти, доцільно, економно, ефектив!

но користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в

своїх інтересах майном, що належить їй як безпосеред!

ньо, так і через органи місцевого самоврядування.

Нормотворча функція територіальних громад поля!

гає у створенні нормативно!правових актів і реалізуєть!

ся місцевими спільнотами як безпосередньо через різні

форми діяльності (місцевий референдум, загальні збо!

ри громадян, місцеві ініціативи, громадські слухання),

так і опосередковано (акти органів і посадових осіб

місцевого самоврядування). Важливим нормативно!пра!

вовим документом є статут територіальної громади [1].

Інформаційна функція знаходить свій прояв у поши!

ренні інформації між жителями населеного пункту, на!

данні її членами територіальної громади іншим суб'єк!

там місцевого самоврядування. Прямий зв'язок —

інформування мешканців органами влади — сприяє

збільшенню обсягу знань членів громади про стан місце!

вих справ, забезпечує формування соціально!політич!

ної орієнтації жителів, громадської думки, є передумо!

вою підвищення активності населення. Зворотний зв'я!

зок дозволяє органам та посадовим особам постійно

відстежувати хід виконання відповідних рішень, по!

рівнювати досягнуті результати з визначеними цілями,

виявляти відхилення, побічні ефекти і настрої населен!

ня, вчасно здійснювати необхідні коригування.

Видається за доцільне виділення окремих техноло!

гічних функцій, спрямованих на створення територіаль!

ними громадами системи місцевого самоврядування

(формування відповідних органів, обрання сільських,

селищних, міських голів, депутатів місцевих рад, дост!

рокове припинення повноважень ради, відкликання де!

путатів та виборних посадових осіб місцевого самовря!

дування, об'єднання територіальних громад сусідніх сіл

в одну територіальну громаду, вихід із складу сільської

громади територіальної громади тощо) — системо!

утворюючих функцій [6].

Створення дієвого механізму формування терито!

ріальних громад, спроможних самостійно вирішувати

питання розвитку своїх територій передбачає, що дер!

жава здійснюватиме фінансову підтримку об'єднаних

громад шляхом надання їм коштів на формування інфра!

структури згідно з планом соціально!економічного роз!

витку такої територіальної громади. Загальний обсяг

фінансової підтримки розподілятиметься між бюджета!

ми об'єднаних територіальних громад пропорційно до

їхньої площі та кількості сільського населення.

 Об'єднання територіальних громад дозволить

збільшити ресурсну базу місцевих бюджетів. Внесені

зміни до Бюджетного та Податкового кодексів стиму!

люють громади до об'єднання через механізм перехо!

ду бюджетів об'єднаних громад на прямі міжбюджетні

відносини з державними бюджетом. Об'єднані грома!

ди наділяються повноваженнями, рівнозначними повно!

важенням міст обласного значення. При добровільно!

му об'єднанні в бюджетах таких громад залишатиметь!

ся 60% ПДФО.
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Таким чином, системоутворюючі функції територі!

альної громади є надзвичайно важливими, бо саме зав!

дяки їм і формується вся система місцевого самовряду!

вання, покликана вирішувати питання місцевого значен!

ня, захищати інтереси місцевих жителів. Основна роль

при створенні органів місцевого самоврядування нале!

жить все ж громаді, що й знайшло своє закріплення у

діючих нормативно!правових актах.

Зокрема слід виділити функції територіальних гро!

мад сіл, селищ та міст, функції територіальних громад

районів у містах [1]. Така класифікація функцій за су!

б'єктами є цілком виправданою, оскільки між зазначе!

ними суб'єктами є суттєва різниця в їх діяльності, обу!

мовлена, насамперед, специфікою життєдіяльності на!

селення відповідних адміністративно!територіальних

одиниць, наявними ресурсами, інфраструктурою, мен!

талітетом членів спільнот, технологією реалізації

функцій, статусом адміністративно!територіальних оди!

ниць тощо.

Наведена класифікація, яка включає об'єктні, тех!

нологічні та суб'єктні функції територіальної громади

як суб'єкта місцевого самоврядування, дає змогу побу!

дувати не лінійну, а об'ємну характеристику функцій.

Вона дозволяє, по!перше, відобразити діяльність тери!

торіальної громади, її спрямованість на конкретний

об'єкт. По!друге, з'ясовується сама технологія, процес

реалізації функцій територіальної громади. По!третє,

знаходить свій прояв специфіка діяльності конкретних

суб'єктів — територіальних громад сіл, селищ, міст,

районів у містах. Отже, така класифікація за критерія!

ми "суб'єкт" — "технологія" — "об'єкт" дозволяє як!

найповніше розкрити функції територіальної громади

як основні напрями та види її діяльності для вирішення

питань місцевого значення.

Досліджуючи діяльність територіальних громад як

суб'єктів місцевого самоврядування, слід розглянути

досвід вирішення жителями локальних проблем не

тільки в Україні, а й в інших державах, які мають певні

усталені демократичні традиції.

У Сполучених Штатах Америки найбільш розпов!

сюджені форми участі територіальних спільнот у само!

врядуванні (громадські слухання, письмові громадські

відгуки (written public comments) на проекти та стратегії

місцевого розвитку, участь жителів у радах директорів

громадських агенцій, громадські комісії (citizen!based

commissions), робочі групи (task forces), дорадчі комі!

тети (advisory committees) тощо) закріплені законами.

Крім того, проводяться засідання громадських жюрі,

громадські форуми, різні види опитувань мешканців,

зустрічі жителів з посадовими особами місцевого само!

врядування.

Участі територіальних громад у розв'язанні місце!

вих проблем зазвичай передує широка інформаційна

кампанія, яка проводиться муніципалітетами з роз'!

ясненням сутності питань, що будуть вирішуватись.

При цьому населенню пропонуються проекти планів,

рішень тощо. Також досить часто створюються різно!

манітні громадські органи, які проводять публічні

слухання. Таким чином, жителі можуть надавати свої

відгуки та пропозиції муніципалітетам щодо місцевих

проблем як безпосередньо, так і через громадські

органи.

Залучення громадян США в управлінні відбуваєть!

ся на всіх рівнях, хоча найбільш виражений прояв вона

має на локальному та регіональному рівнях. Члени гро!

мад здійснюють вплив на органи влади та вирішують

питання у різноманітних сферах місцевого життя: осві!

та, боротьба зі злочинністю, охорона здоров'я, соці!

альні послуги, економіка, охорона навколишнього се!

редовища тощо.

Досліджуючи активність членів територіальних гро!

мад у Польщі, слід зазначити, що в даній країні ідея

участі населення у підготовці місцевих програм та

рішень органів влади широко пропагується, особливо,

в останні роки, що знайшло своє відображення у прак!

тиці розв'язання проблем гмін їх жителями. Зокрема

16,4% членів територіальних громад протягом року

брали участь у прийнятті рішень, спрямованих на вирі!

шення питань місцевого значення більше, ніж 6 разів,

61,3% — 4—6 разів, 22,3% — менше, ніж 4 рази. Зага!

лом близько 80% жителів висловили бажання брати

участь в управлінні у власних гмінах.

Для забезпечення прозорості власної діяльності та

отримання підтримки з боку населення органи місцево!

го самоврядування на стадії складання відповідного

бюджету можуть залучати до цього процесу членів те!

риторіальної громади, проводити громадські обгово!

рення, дебати та публікувати проект бюджету. У 5,4%

гмін такі форми участі населення в процесі підготовки

бюджету застосовувалися більше, ніж 3 рази, 48,7%

органів влади залучали громадськість до обговорення

місцевого бюджету 2—3 рази, 45,9% — менше двох

разів. Обговорення проекту бюджету в громадських

організаціях було здійснено у 43,8% гмін, у 47% — про!

водилися громадські слухання чи форуми з питань бюд!

жету.

Слід відзначити широке застосовування у Польщі

сучасних технологій для забезпечення взаємодії органів

влади та членів спільнот. Зокрема у 90,5% гмін для

участі населення у вирішенні питань місцевого значен!

ня використовується Інтернет. Приведені дані слугують

підтвердженням того, що у Польщі члени територіаль!

них громад досить активно беруть участь у вирішенні

питань місцевого значення та здійснюють значний вплив

на органи та посадових осіб місцевого самоврядуван!

ня.

Таким чином, дані досліджень свідчать про те, що

територіальні громади зарубіжних країн здійснюють

певний плив на процеси прийняття рішень органами

місцевого самоврядування та самі здатні приймати

рішення з окремих питань. Розв'язуючи найрізно!

манітніші проблеми відповідного населеного пункту,

локальні спільноти проявляють свою суб'єктність у

різних сферах місцевого життя: політичній, економічній,

соціальній та культурній. Найбільш виразно активність

членів територіальних громад проявляється при вирі!

шенні питань, що стосуються умов проживання, благо!

устрою, безпеки та боротьби зі злочинністю, надання

послуг, освіти, охорони здоров'я, захисту навколиш!

нього середовища тощо.

Незважаючи на велику різноманітність форм діяль!

ності територіальної громади, слід відзначити па!

сивність населення України, низький рівень участі жи!

телів сіл, селищ та міст у самостійній, під власну відпо!
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відальність діяльності з вирішення питань місцевого зна!

чення. Зазначені обставини вимагають розробки та

вжиття заходів, спрямованих на залучення членів тери!

торіальних громад до місцевого самоврядування, відмо!

ву від традиційного підходу до розгляду місцевих жи!

телів як клієнтів органів влади, пасивних споживачів

управлінських послуг, потребу в переході до розвитку

громад, який би базувався на активності, ініціативності

мешканців, використанні їх потенціалу для вирішення

питань місцевого значення, обумовлюють необхідність

формування дієздатних та самодостатніх спільнот.

Відповідно до сучасних вимог Європейського союзу

сталий розвиток держави мусить бути головною метою

регулювання питань в усіх сферах суспільного життя.

При розробці політики чи дій в одній сфері суспільного

життя слід визначати можливі наслідки економічного,

екологічного та соціального впливу (як позитивні, так і

негативні) на інші сфери політики. Європейський союз

працює задля сталого розвитку Європи, грунтуючись на

збалансованому економічному зростанні та стабільності

цін, конкурентноспроможній соціальній ринковій еко!

номіці, спрямованій на повне забезпечення робочими

місцями, високий рівень освіти, соціального прогресу,

захисту і покращення якості довкілля [7, с. 234].

Ключовими національними документами стали Стра!

тегія сталого розвитку "Україна!2020" (схвалена Ука!

зом Президента України від 12 січня 2015 року № 5/

2015) та Закон України "Про засади державної регіо!

нальної політики" від 5 лютого 2015 року №156!VIII. В

основі цих нормативно!правових документів — ідея ста!

лого розвитку, тобто те, що розвиток має супроводжу!

ватися розширенням можливостей кожної людини не!

залежно від її економічної спроможності. При цьому в

жодному разі не можна виключати роль територіаль!

ної громади та окремого мешканця і нівелювати роль

місцевого самоврядування взагалі.

На основі національної концепції та міжнародних

документів мають бути розроблені регіональні та місцеві

акти, що сприяють сталому розвитку громад і є ключо!

вою групою документів, оскільки саме вони безпосеред!

ньо зумовлюють темпи сталого розвитку. Територіальні

громади також найбільш оперативно вирішують питан!

ня упровадження й реалізації принципів сталого розвит!

ку в Україні. На місцевому рівні теорія сталого розвит!

ку, передусім, реалізується у вигляді концепції та плану

дій, що адаптують загальні наукові підходи до потреб

територіальної громади.

Концепція сталого розвитку населеного пункту є

цілісною системою принципів, завдань та заходів, реа!

лізація яких має сприяти переходу села, селища або

міста на засади збалансованого (сталого) розвитку.

Концепція повинна стати основою для розроблення

стратегій, місцевих проектів та програм соціально!еко!

номічного розвитку, генеральних планів, логістики гро!

мадського транспорту, функціонування системи кому!

нального господарства та ін., націлених на реалізацію

місцевої політики.

До базових місцевих документів можемо віднести

такі: статути територіальних громад; документи про при!

єднання до Ольборзької хартії; концепцію, сталого роз!

витку територіальної громади включно з індикаторами

сталого розвитку; концепцію сталого розвитку терито!

ріальної громади, або стратегічний план розвитку;

місцевий план дій.

Органи місцевого самоврядування в своїй діяльності

можуть керуватися такими міжнародними документами:

Ольборзька хартія ("Міста Європи на шляху до сталого

розвитку"); Ольборзькі зобов'язання; Лісабонський

план дій: від хартії до дій; Мельбурнські принципи міст

сталого розвитку; Стамбульська декларація щодо на!

селених пунктах (Хабітат II); Ганноверський заклик бур!

гомістрів Європи напередодні XXI ст.

Усі ці міжнародні документи та заходи є корисною

методологічною основою управління розвитком міст,

сіл та селищ, а також середовищем обміну досвідом в

Україні, але найважливішим елементом місцевого пра!

вового регулювання є статут територіальної громади.

Статут розробляється та приймається представницьким

органом місцевого самоврядування або населенням

безпосередньо. У цьому документі, на наш погляд, та!

кож має бути відображено принципи сталого розвитку

територіальної громади. Теорія сталого розвитку повин!

на охоплювати всі без винятку аспекти людської діяль!

ності, що позначаються на довкіллі (як соціальному, так

і природному).

Рівень місцевого сталого розвитку стосується сис!

теми органів місцевого самоврядування, на якому й зо!

середжується увагу в цьому дослідженні. Зокрема

йдеться про підтримку натурального господарства на

рівні сільських громад, технології містобудування та

упровадження стандартів якості міського способу жит!

тя, екологічний захист довкілля та сталий розвиток те!

риторіальної громади [7, c. 12].

Важливими для досягнення сталого розвитку є за!

гальні принципи сталого управління: відповідальність

держави за сталий розвиток і збереження природи;

участь громадськості у процесах прийняття рішень на

місцевому рівні.

Стратегічний підхід до сталого розвитку передба!

чає видозміну всієї філософії мислення та політичної

діяльності, що передбачає перехід: від розробки та ви!

конання фіксованих планів, які швидко застарівають, до

створення адаптивної системи, яка може постійно по!

кращуватися; від відповідальності лише держави до

відповідальності всього суспільства за розвиток; від

централізованого і підконтрольного прийняття рішень

до поширення прозорих переговорів, співпраці та узгод!

жених дій; від фокусування на прийнятті законів чи

інших нормативних актів до фокусування на якісних

результатах управлінських процесів; від галузевого до

інтегрованого функціонального планування; від зосе!

редження на дорогих "проектах" (і, відповідно, залеж!

ності від зовнішньої допомоги) до розвитку, який ви!

значається і фінансується насамперед власними мож!

ливостями країни.

ВИСНОВКИ
Проаналізувавши сучасний стан здійснення те!

риторіальними громадами місцевого самоврядування в

Україні та державах світу потрібно зазначити:

1. Територіальна громада як суб'єкт місцевого са!

моврядування реалізує ряд функцій, які є основними

напрямами та видами діяльності територіальної грома!

ди з вирішення питань місцевого значення. Функції те!
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риторіальних громад доцільно класифікувати: за об'єк!

тами (політичні, економічні, соціальні, культурні та еко!

логічні функції); за суб'єктами (функції територіальних

громад сіл, селищ, міст, районів у містах); технологічні

функції (фінансово!бюджетні, матеріально!технічні,

нормотворчі, інформаційні, системоутворюючі). Оскіль!

ки територіальна громада є суб'єктом управління, се!

ред технологічних функцій доцільно виділити загальні

функції управління: планування, організація, мотивація,

координація та контроль. У залежності від реалізації

виключно в межах даної територіальної громади, чи "ви!

ходом" за її межі, серед об'єктних функцій можна ви!

окремити внутрішні та зовнішні.

2. За останні кілька місяців ухвалено чимало важ!

ливих законів, які безпосередньо стосуються децент!

ралізації, надання повноважень на місцевий рівень, роз!

витку територіальних громад. Серед них — зміни до

Бюджетного і Податкового кодексів, Закон України

"Про добровільне об'єднання територіальних громад".

Ще кілька важливих нормативних актів уже повністю

готові до того, щоб за них проголосували у Верховній

Раді України.

 3. Ключовими національними документами стали

Стратегія сталого розвитку "Україна!2020" (схвалена

Указом Президента України від 12 січня 2015 року №

5/2015) та Закон України "Про засади державної регі!

ональної політики" від 5 лютого 2015 року №156!VIII. В

основі цих нормативно!правових документів — ідея ста!

лого розвитку. На основі національної концепції та

міжнародних документів мають бути розроблені регіо!

нальні та місцеві документи, які сприятимуть сталому

розвитку громад і будуть ключовою групою документів,

оскільки саме вони безпосередньо зумовлюють темпи

сталого розвитку.

4. Територіальні громади проявляють свою ак!

тивність у різних формах, основними з яких є їх безпо!

середнє (пряме) волевиявлення: місцеві вибори; місцеві

референдуми; загальні збори, сходи, громадян за

місцем проживання; конференції; місцеві ініціативи; гро!

мадські слухання; відкликання депутатів та виборних

посадових осіб місцевого самоврядування; індивіду!

альні та колективні письмові звернення; опитування з

питань місцевого самоврядування; громадські експер!

тизи; громадські роботи; участь жителів у роботі органів

місцевого самоврядування; громадські обговорення

проектів актів органів місцевого самоврядування тощо.

5. Просування України в питаннях упровадження

принципів сталого розвитку громад, незалежно від спо!

собу життя, вимагає реалізації відповідних засад, що

грунтуються на правовому механізмі державного управ!

ління. Нормативно!правове забезпечення реалізації

національної та місцевої політик сталого розвитку по!

кликане спрямовувати діяльність кожного члена су!

спільства і територіальної громади в цілому на покра!

щення соціально!економічних показників якості життя

та здоров'я населення, ліквідацію бідності, раціональ!

не використання природних ресурсів так, аби кожний

мешканець відчував та визнавав власну відповідальність

за долю майбутніх поколінь. Реформи з децентралізації

та надання повноважень органам місцевого самовряду!

вання можна провадити лише після внесення відповід!

них змін до Конституції України.

Література:

1. Батанов О. В. Конституційно!правовий статус те!

риторіальних громад в Україні / Олександр Батанов;

за заг. ред. В. Ф. Погорілка. — К.: Ін Юре, 2003. — С.

512.

2. Боклет Р. Комунальні рівні в Баварії: комуналь!

ний устрій та вибори / Райнгольт Боклет // Місцеве та

регіональне самоврядування України. — 1995. — № 1—

2. — С. 156—165.

3. Бориславська О.М. Місцеве самоврядування в

Україні: теорія та практика реалізації конституційно!

правових засад / Олена Бориславська. — Львів: ПАІС,

2005. — С. 208.

4. Жовнірчик Я.Ф. Територіальна громада в системі

місцевого самоврядування в Україні / Вісник Хмель!

ницького інституту регіонального управління та права.

— 2004. — № 4 (12). — С. 353—355.

5. Лиска О.Г. Функції територіальної громади /

О.Г. Лиска // Актуальні проблеми державного управ!

ління: зб. наук. праць. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2007. —

Вип. 4 (32). — С. 210—216.

6. Патнам Р.Д. Творення демократії: Традиції гро!

мадської активності в сучасній Італії / Патнам Роберт

Д., Леонарді Роберт, Нанетті Рафаелла; пер. з англ.

В. Ющенко. — К.: Вид!во Соломії Павличко "Основи",

2001. — 302 с.

7. Сталий розвиток територіальної громади: уп!

равлінський аспект/ За заг. ред. Ю.О. Куца, В.В. Ма!

монової. — Х.: Вид!во Хар. НАДУ "Магістр", 2008. —

236 с.

References:

1. Batanov, O.V. (2003), Konstytutsijno!pravovyj

status terytorial'nykh hromad v Ukraini [Constitutional and

Legal Status of Communities in Ukraine], John Jure, Kyiv,

Ukraine.

2. Boklet, R. (1995), "Municipal Levels in Bavaria:

Municipal and Election System", Local and Regional

Government in Ukraine, vol. 1—2, pp. 156—165.

3. Boryslavska, O.M. (2005), Mistseve samovriadu!

vannia v Ukraini: teoriia ta praktyka realizatsii konsty!

tutsijno!pravovykh zasad [Local  Government in

Ukraine: the Theory and Practice of Realization of

Constitutional and Legal Framework], PAIS, Lviv,

Ukraine.

4. Zhovnirchyk, Ya.F. (2004), "Territorial Community

in the Local Government System in Ukraine", Вulletin

Khmelnytskyi Regional Institute of Management and Law,

vol. 4 (12),  pp. 353—355.

5. Lyska, O.H. (2007), "Territorial Community Func!

tions", Actual Problems of Governance: Coll. Science.

Work ORIDU  NADU, vol. 4 (32), pp. 210—216.

6. Patnam R.D. Robert, L. and Nanetti, R. (2001),

Tvorennia demokratii: Tradytsii hromads'koi aktyvnosti v

suchasnij Italii [Creation Democracy: Social Activism

Traditions in Modern Italy], Publ. Solomia Pavlychko

"Fundamentals", Kyiv, Ukraine.

7. Kuts, Yu.O. and Mamonov, V.V. (2008), Stalyj

rozvytok terytorial'noi hromady: upravlins'kyj aspekt [The

Sustainable Development of Communities: Administrative

Aspect], NADU Master, Kharkiv, Ukraine.

Стаття надійшла до редакції 29.04.2014 р.


