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ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ФОРМУВАННЯ СПРОМОЖНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
 

Анотація. У статті розглядаються підходи до формування спроможних територіальних громад. Визнача-

ється склад фінансових інструментів, які знаходяться у розпорядженні органів місцевого самоврядування для 

забезпечення соціально-економічного розвитку територій. Особлива увага приділяється питанням формування 

бюджетних ресурсів, зокрема податковим надходженням в частині адміністрування та сплати податку на 

доходи фізичних осіб та плати за землю. Акцентується увага на передачі земель сільськогосподарського приз-

начення державної власності в комунальну власність відповідних об’єднаних територіальних громад, як на-

прямі оптимізації надходжень до бюджетів від плати за землю. Крім того, визначаються особливості вико-

ристання кредитних, інвестиційних та грантових інструментів для забезпечення соціально-економічного роз-

витку територій.  
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FINANCIAL INSTRUMENTS TO FORMING OF POWERFUL 

TERRITORIAL COMMUNITIES 
 

Summary. The article deals with approaches to the formation of capable territorial communities, in which local 

sources of budget filling, infrastructure and human resources are sufficient for solving local government issues of local 

importance, envisaged by law, in the interests of community residents. 

 The composition of financial instruments that are at the disposal of local governments for ensuring socio-economic 

development of territories is determined. Particular attention is paid to the issues of the formation of budget resources, 

in particular, the tax revenues in terms of administration and payment of personal income tax and land fees. 

The peculiarities of the calculation and payment of personal income tax in modern conditions are considered. The 

main problems of taxation of incomes in the form of wages and renting of a land plot (share) are allocated. 

The emphasis is on the transfer of state-owned agricultural land to the communal property of the respective united 

territorial communities, which will enable to clearly and transparently form an income part of local budgets in terms of 

land fees and encourage territorial communities to volunteer them. 

In addition, features of the use of credit, investment and grant instruments for ensuring socio-economic development 

of territories are determined. It is determined that the success of the socio-economic development of the united 

territorial communities depends on the professional combination of all financial instruments at the same time, since the 

budget resources are limited. 

It is concluded that today's challenge for self-government bodies of the united territorial communities is to find 

opportunities for maximizing the use of financial potential of the territory and the manifestation of business activity, 

how many local governments gradually receive all the powers necessary for the formation of a capable territorial 

community, provided all the necessary conditions for this purpose are fulfilled. 
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resources.  
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Постановка проблеми. Децентралізація 

влади полягає у передачі повноважень та 

фінансових ресурсів від державної влади до 

органів місцевого самоврядування, які зна-

ходяться найближче до людей на виконання 

принципу субсидіарності. 

Практичне втілення децентралізації озна-

чає, що органи місцевого самоврядування 

набувають більшої відповідальності і в їх 

розпорядження надходить більше коштів. 

Щодо розподілу владних повноважень, то 

слід зазначити, що в Україні спостерігається 

тенденція передачі все більшої частини фун-

кцій і завдань від центрального до місцевого 

рівня. Практично всі питання соціально-

економічного розвитку та забезпечення по-

точної діяльності органи місцевого самовря-

дування повинні вирішувати власними сила-

ми, адже кожен мешканець села чи міста має 

право на сучасну медицину, освіту, доступні 

та якісні адміністративні, комунальні, соціа-

льні послуги, гарні дороги, чисті й освітлені 

вулиці. Проте не завжди таке розширення 

переліку функцій і завдань місцевих владних 

структур, навіть в нових законодавчих умо-

вах супроводжується передачею їм достатніх 

фінансових ресурсів. 

У результаті виникла і продовжує існува-

ти суперечність між обсягами доходів, які 

зосереджуються на рівні бюджетів 

об’єднаних територіальних громад (ОТГ), і 

обсягами видатків, що згідно з чинним зако-

нодавством мають фінансуватися з цих бю-

джетів. Тому і сьогодні актуальним є розро-

бка напрямів оптимізації використання фі-

нансових інструментів та підходів до роботи 

з ними з метою забезпечення формування 

спроможних територіальних громад. 

Аналіз останніх досліджень і 

публікацій. Питанням децентралізації влади 

та формування спроможних територіальних 

громад приділяється значна увага з боку віт-

чизняних науковців. Розглядаються правові, 

фінансові та організаційні аспекти реформу-

вання місцевого самоврядування та виконав-

чої влади на території, формування їх нової 

просторової основи. Серед вітчизняних нау-

ковців питанням реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації 

влади в Україні займалися Ю.І. Ганущак [3], 

О.П. Кириленко [7], К.В.Павлюк [10], О.Б. 

Суховірська [17] та багато інших. Однак, в 

процесі здійснення реформи децентралізації 

з’являються нові і нові проблеми в частині 

фінансової, адміністративної та політичної її 

реалізації.  

Цілі статті. Метою статті є розглянути іс-

нуючі підходи до формування спроможних 

територіальних громад в сучасних умовах та 

визначити ефективність використання фі-

нансових інструментів у процесі реалізації 

реформи місцевого самоврядування та тери-

торіальної організації влади в Україні. 

Виклад основного матеріалу дослі-

дження. Спроможною територіальною гро-

мадою є така громада, в якій місцеві джерела 

наповнення бюджету, інфраструктурні та ка-

дрові ресурси є достатніми для вирішення 

органами місцевого самоврядування питань 

місцевого значення, передбачених законо-

давством, в інтересах жителів громади 

В методиці формування спроможних те-

риторіальних громад, яка затверджена По-

становою Кабінету Міністрів України від 8 

квітня 2015 р. № 214  [15] надається більш 

широке визначення спроможної територіа-

льної громади, де зазначається, що – це тери-

торіальні громади сіл (селищ, міст), які в ре-

зультаті добровільного об’єднання здатні 

самостійно або через відповідні органи міс-

цевого самоврядування забезпечити належ-

ний рівень надання послуг, зокрема у сфері 

освіти, культури, охорони здоров’я, соціаль-

ного захисту, житлово-комунального госпо-

дарства, з урахуванням кадрових ресурсів, 

фінансового забезпечення та розвитку інфра-

структури відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. 

Відповідно  Європейська хартія місцевого 

самоврядування [5] та ст. 140 Конституції 

України [8] передбачає, що місцеве самовря-

дування є правом територіальної громади – 

жителів села чи добровільного об’єднання в 

сільську громаду жителів кількох сіл, селища 

та міста – самостійно вирішувати питання 

місцевого значення в межах Конституції та 

законів України. Стаття 2 Закону України 

„Про місцеве самоврядування” [17] уточнює 

визначення та засвідчує, що місцеве само-

врядування – це гарантоване державою пра-

во та реальна здатність територіальної гро-

мади – жителів села чи добровільного 

об’єднання в сільську громаду жителів кіль-

кох сіл, селища, міста – самостійно або під 
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відповідальність органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування вирішувати пи-

тання місцевого значення в межах Консти-

туції та законів України. 

Відповідно до Концепції реформування 

місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні  (від 1 квітня 

2014 року № 333-р). [9] основними повнова-

женнями органів місцевого самоврядування 

базового рівня є забезпечення: 

➢ місцевого економічного розвитку 

(залучення інвестицій, розвиток підприєм-

ництва); 

➢ розвитку місцевої інфраструкту-

ри, зокрема доріг, мереж водо-, тепло-, газо-, 

електропостачання і водовідведення, інфор-

маційних мереж, об’єктів соціального та 

культурного призначення; 

➢ планування розвитку території 

громади; 

➢ вирішення питань забудови тери-

торії (відведення земельних ділянок, надання 

дозволів на будівництво, прийняття в 

експлуатацію будівель); 

➢ благоустрою території; 

➢ надання житлово-комунальних 

послуг (централізоване водо-, теплопоста-

чання і водовідведення, вивезення та 

утилізація відходів, утримання будинків і 

споруд, прибудинкових територій комуналь-

ної власності); 

➢ організації пасажирських переве-

зень на території громади; 

➢ утримання вулиць і доріг у насе-

лених пунктах; 

➢ громадської безпеки; 

➢ гасіння пожеж; 

➢ управління закладами середньої, 

дошкільної та позашкільної освіти; 

➢ надання послуг швидкої медичної 

допомоги, первинної охорони здоров’я, з 

профілактики хвороб; 

➢ розвитку культури та фізичної 

культури (утримання та організація роботи 

будинків культури, клубів, бібліотек, 

стадіонів, спортивних майданчиків); 

➢ надання соціальної допомоги че-

рез територіальні центри; 

➢ надання адміністративних послуг 

через центри надання таких послуг. 

Виконання цих владних повноважень на 

місцях можливе лише за умови забезпечення 

органів місцевого самоврядування фінансо-

вими ресурсами, достатніми для виконання 

цих повноважень. Відповідно постає важли-

ве питання розуміння сутності фінансових 

ресурсів, специфіки її прояву стосовно тери-

торіального рівня, визначення видового 

складу. 

Павлюк К.В. джерелом фінансових ресур-

сів вважає фонди, що утворюються в резуль-

таті перерозподілу валового внутрішнього 

продукту. До них належить фонд фінансових 

ресурсів Державного бюджету, фонди фінан-

сових ресурсів місцевих бюджетів, фонди 

фінансових ресурсів міністерств та відомств, 

фонди фінансових ресурсів виробничих 

об’єднань, підприємств тощо [10, с. 43]. 

Суховiрська О. Б. до складу фінансових 

ресурсів відносить: фінансові ресурси підп-

риємств господарчого комплексу; галузеві 

фінансові ресурси; фінансові ресурси фізич-

них осіб; муніципальні фінансові ресурси 

(фінансові ресурси місцевих бюджетів, фі-

нансові ресурси місцевих позабюджетних 

фондів, фінансові ресурси комунальних під-

приємств); фінансові ресурси цільового  фі-

нансування державних програм [20, с. 61]. 

Традиційне визначення місцевих фінансо-

вих ресурсів, зводиться до того, що  -  це су-

купність фондів грошових засобів, які ство-

рюються в процесі розподілу та перерозподі-

лу ВВП і спрямовуються на економічний та 

соціальний розвиток адміністративно-

територіальних одиниць. Головним напря-

мом використання місцевих фінансових ре-

сурсів є фінансове забезпечення соціальної 

сфери та місцевого господарства, а до складу 

місцевих фінансових ресурсів органів місце-

вого самоврядування  входять: доходи міс-

цевих бюджетів;  кошти цільових фондів; 

фінансові ресурси підприємств комунальної 

власності;  благодійні, спонсорські внески;  

пожертвування; інші ресурси, передбачені 

законодавством. 

Починаючи з 2015 року змінюються під-

ходи та розширюються можливості форму-

вання фінансових ресурсів органів місцевого 

самоврядування для забезпечення потреб 

об’єднаних територіальних громад, які сьо-

годні можуть використовувати  фінансові 

ресурси різних економічних агентів, зокрема, 

місцевих та центральних органів влади, при-

ватних суб’єктів господарювання, фінансо-
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вих установ та неурядових організацій, а та-

кож іноземних держав та міжнародних фі-

нансових організацій. Джерела фінансування 

місцевого соціально-економічного розвитку, 

наведені на рис.1. Розглянено окремо кожен 

із наведених фінансових інструментів фор-

мування спроможних територіальних гро-

мад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фінансові інструменти формування спроможних територіальних громад 
Джерело: складено на основі аналізу наукової [1,2] 

 
Знову ж таки традиційно у якості бюд-

жетних ресурсів розглядаються кошти 

місцевого та державного бюджетів, що 

спрямовуються на фінансування потреб ро-

звитку ОТГ і не тягнуть за собою боргових 

зобов’язань. Бюджетні джерела можуть фо-

рмуватись як за рахунок внутрішніх ресурсів 

об’єднаної територіальної громади, так і за 

рахунок ресурсів, залучених ззовні. 

Починаючи з 2015 року формування до-

ходів бюджетів, в тому числі і об’єднаних 

територіальних громад здійснюється з ура-

хуванням змін, внесених до Бюджетного та 

Податкового кодексів України в частині міс-

цевих бюджетів, зокрема [13]:  

- встановлено єдині нормативи 

відрахувань загальнодержавних податків 

(податку на доходи фізичних осіб та податку 

на прибуток підприємств ) за кожною лан-

кою бюджету; 

- відмінено розподіл доходів загального 

фонду місцевих бюджетів усіх рівнів на ко-

шики, тобто на доходи, що враховуються 

при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів (кошик 1), та доходи, що не вра-

ховуються при визначенні обсягу міжбюд-

жетних трансфертів (кошик 2); 

- розширено перелік джерел доходів за-

гального фонду; 

- замінено систему балансування до-

ходів і видатків місцевих бюджетів принци-

пово новою системою вирівнювання подат-

коспроможності територій. 

Фінансові інструменти формування спроможних терито-

ріальних громад 

Бюджетні 

ресурси 

Інвестиційні 

ресурси 

Грантові 

ресурси 
Кредитні 

ресурси 

Кошти місцево-

го бюджету  

Кошти держав-

ного бюджету 

Податкові над-

ходження 

Дотації, суб-

венції 

- ПДФО;  

-  Податок на прибуток  підприємств, 

-  акцизний податок 

Місцеві податки і збори: 
- Податок на майно: (податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, транспортний податок, плата за землю); 

- Єдиний податок; 

- Збір за місця для паркування транспортних засобів; 

- Туристичний збір. 
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Враховуючи всі законодавчі зміни струк-

тура власних надходжень об’єднаних тери-

торіальних громад має вигляд, наведений в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Структура власних надходжень ОТГ за 2016-2018 роки, %* 
Платежі до бюджету  Роки 

2016  2017  2018  

Податок на доходи фізичних осіб 36,7 40,61 57,43 

Акцизний податок 16,0 12,47 7,84 

Плата за землю 27,1 22,57 15,44 

Єдиний податок 18,5 22,09 17,5 

Податок на нерухоме майно 1,7 2,26 2,14 

Всього 100 100 100 

Джерело: [4] 

Найбільшими наповнювачами бюджетів 

об’єднаних територіальних громад є податок 

на доходи фізичних осіб, який займає більше 

ніж 50% надходжень, плата за землю та єди-

ний податок. 

ПДФО традиційно посідає важливе місце 

серед інструментів фінансового забезпечен-

ня, оскільки структура такого податку добре 

узгоджується з принципом платоспроможно-

сті, а надходження від нього характеризу-

ються значною еластичністю: збільшення 

бюджетних надходжень відбувається пропо-

рційно економічному зростанню.  На рис. 2 

наведені особливості нарахування та сплати 

податку на доходи фізичних осіб в сучасних 

умовах. Основними об’єктами оподаткуван-

ня податком є доходи у вигляді заробітної 

плати та від здавання в оренду земельної 

ділянки (паю). 

 

Разом з тим, ПДФО не має всіх характеристик, які робили б його придат-

ним для ролі місцевого податку. Зокрема, він слугує провідним інструментом 

проведення політики перерозподілу, яка, відповідно до принципів розподілу за-

вдань між рівнями влади, має належати до національного рівня [22, c. 110]. 

Значні зовнішні ефекти, які виникають при проведенні політики перерозподілу 

на регіональному та місцевому рівні, обумовлюють його належність до доходів 

національного бюджету більшості країн. Крім того, зазначена вище еластич-

ність робить надходження від нього нестабільними  внаслідок циклічних коли-

вань економічної кон’юнктури. Проте на практиці часто виявляється, що за-

кріплені за місцевою владою джерела доходів є недостатніми для фінансового 

забезпечення їхнього функціонування, отже з метою покриття вертикального 

дисбалансу держава  

 

Рис.2.  Особливості нарахування та сплати податку на доходи фізичних осіб у 

2019 році 
Джерело:  [12] 
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Основні 

об’єкти опо-

даткування 

➢ Доходи у вигляді заробітної плати 

Порядок пе-

рерахування 

та сплати по-

датку 

➢ Доход від надання в оренду земельної ділянки (паї) 

Зараховується до відповідного бюджету згідно з Бю-

джетним кодексом  за місцезнаходженням (за юри-

дичною адресою платника податку) 

Зараховується до відповідного бюджету згідно з 

Бюджетним кодексом  за місцезнаходженням (за 

юридичною адресою) таких об’єктів оренди 

(зміни до підпунктів 168.4.4 та 168.4.5 пункту 168.4 

ст. 168 Податкового кодексу від 10.07.2018 р. Закон 

№ 2497-VIII) 

 

Нормативи перерахування податку до бюджетів 

25% 

ДБУ 
60% 

ОТГ, міста обласного зна-

чення, районні бюджети 

15%  
Обласний 

бюджет 
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Тому, одним із основних завдань, яке сто-

їть перед органами місцевого самоврядуван-

ня є легалізація заробітної плати, оскільки 

відповідно до ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» [17] до 

відання виконавчих органів міських рад міст 

обласного значення та об’єднаних територіа-

льних громад належать: 

➢ здійснення на відповідних тери-

торіях контролю за додержанням законодав-

ства про працю та зайнятість населення у 

порядку, встановленому законодавством; 

➢ накладення штрафів за порушення 

законодавства про працю та зайнятість насе-

лення у порядку, встановленому законодав-

ством ( ст. 34 доповнено частиною третьою 

згідно із Законом № 1774-VIII від 06.12.2016 

р.) 

Крім того, з 01.01.2015 року набрала чин-

ності нова норма Кодексу законів про працю 

України [7] щодо відповідальності робото-

давців за використання найманої праці без 

юридичного оформлення, а також виплату 

заробітної плати «у конвертах» (у 2019 році 

підвищені розміри штрафів за порушення 

законодавства про працю). Так, наприклад, 

за фактичний допуск працівника до роботи 

без оформлення трудового договору, оформ-

лення працівника на неповний робочий час у 

разі фактичного виконання роботи повний 

робочий час виплата заробітної плати (вина-

городи) без нарахування та сплати ЄСВ на-

кладається штраф у розмірі 125 190 грн (30 

мінімальних заробітних плат) (ст. 265 КЗпП) 

[7]. 

Основною проблемою під час стягнення 

податку на доходи від здавання в оренду 

земельних ділянок були правильність де-

кларування орендарем суми податку, яка 

залежить від вірного визначення об’єкту 

оподаткування та зарахування податку до 

бюджету за місцем реєстрації (юридичної 

адреси), оскільки не завжди співпадали міс-

цезнаходження об’єкта та юридична адреса 

платника податку. 

Врегульовує це питання Закон № 2497-

VIII від 10.07.2018 р. «Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та деяких за-

конів України щодо стимулювання утво-

рення та діяльності сімейних фермерських 

господарств», зокрема стимулює органи міс-

цевого самоврядування контролювати офор-

млення договорів оренди землі. Передбача-

ється, що податок на доходи фізичних осіб з 

орендної плати за земельні ділянки (паї) за-

раховується до місцевих бюджетів за місце-

знаходженням земельних ділянок (зміни до 

підпунктів 168.4.4 та 168.4.5 пункту 168.4 

статті 168 Податкового кодексу). [14, 12] 

З метою уникнення різних тлумачень від-

носно сплати податку на доходи фізичних 

осіб Податковий кодекс доповнили новим 

підпунктом – 168.4.9, який встановлює, що 

суми податку, нараховані податковим аген-

том з доходів за здавання фізичними особа-

ми в оренду (суборенду, емфітевзис) земель-

них ділянок, земельних часток (паїв), виді-

лених або не виділених в натурі (на місцево-

сті), сплачуються до відповідного бюджету 

за місцезнаходженням таких об’єктів оренди 

(суборенди, емфітевзису) [12]. Відтепер ор-

гани місцевого самоврядування мають мож-

ливості для збільшення власних надходжень 

і більш ефективного використання земель-

них ділянок.  

Ще одним нюансом при адміністрування 

цього податку є те, що об’єктом оподатку-

ванням є дохід у вигляді орендної плати, 

який отримували власники земельних часток 

- орендодавці, однак відповідно до норм за-

конодавства, обов’язки з нарахування, утри-

мання та сплати податку з доходів від надан-

ня в оренду земельних ділянок сільськогос-

подарського призначення, земельних часток 

(паїв) покладено на орендаря. В свою чергу, 

правильність декларування орендарем суми 

податку залежить від вірного визначення 

об’єкту оподаткування. 

Варто зазначити, що Указом Президента 

України від 02.02.2002 №92/2002 „Про до-

даткові заходи щодо соціального захисту се-

лян - власників земельних ділянок та земель-

них часток (паїв)” зі змінами, передбачено 

встановлення мінімальної плати за оренду 

земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, земельних часток (паїв) в роз-

мірі не менше 3% визначеної відповідно до 

законодавства вартості земельної ділянки. 

Ось тут знову ж таки повнота зарахування 

даного виду податкових надходжень до бю-

джету ОТГ залежить від повноти реалізації 

контрольної функції за справлянням надхо-
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джень бюджету з боку органів місцевого са-

моврядування. [15] 

Особливості адміністрування плати за зе-

млю та напрями оптимізації надходжень від 

неї наведено на рис.3. Так, згідно з розпоря-

дженням Кабінету Міністрів України від 

30.01.2018 р. № 60-р. «Питання передачі зе-

мельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності у комуна-

льну власність об’єднаних територіальних 

громад» [11], Держгеокадастр розпочав з 1 

лютого 2018 року передачу усіх земельних 

ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності в комунальну власність 

відповідних об’єднаних територіальних гро-

мад, крім тих земельних ділянок, які не мо-

жуть бути передані у комунальну власність 

[11].  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.  Особливості нарахування та сплати плати за землю у 2019 році 
Джерело:  [12] 

 

Так, в Україні станом на 01.02.2018 було 

створено 665 ОТГ, яким могло бути переда-

но, за попередньою оцінкою, близько 759 

тис. га земель сільськогосподарського при-

значення державної власності. За результа-

тами аналізу таблиці 3, станом на 01.11.2018 

вже передано 479 ОТГ земелі сільгос-

ппризначення державної власності площею 

П
ат

а 
за

 з
ем

л
ю

 

Платники 

земельного 

податку 

➢ власники земельних ділянок, земельних часток (паїв); 

➢ землекористувачі 

Об’єкти 

оподатку 

вання 

➢ земельні ділянки, які перебувають у власності або кори-

стуванні; 

➢ земельні частки (паї), які перебувають у власності 

Ставки 

податку 

За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку (НГО) 

яких проведено: 

-землі загального користування – небільше 3% НГО; 

- сільськогосподарські угіддя -  не менше 0,3% та більше 1% 

НГО; 

- земельні ділянки, які перебувають у постійному користу-

ванні суб’єктів господарювання – не більше 12%  

НГО; 

За земельні ділянки, розташовані за межами населених 

пунктів: 

-землі загального користування – не більше 5% НГО по обла-

сті; 

- сільськогосподарські угіддя – не менше 03% та не більше 5 

% НГО по області 

Оптимізація надходжень: 
➢ Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 року № 60-р. «Питання 

передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у кому-

нальну власність ОТГ 

➢ Закон України від 10 липня 2018 року №2498 «Про внесення змін до деяких зако-

нодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удос-

коналення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призна-

чення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні». 
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938,7 тис. га. При цьому лідером на сьогодні 

є Закарпатьська, Івано-Франківська, Черка-

ська, Кіровоградська  області, які отримали 

100 % від запланованих земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення в ко-

мунальну власність від держави.  

 

Таблиця 2 

Передача земельних ділянок сільськогосподарського призначення із дер-

жавної у комунальну власність ОТГ станом на 10.11.2018 року 

Джерело:  [4] 

 

Передача земельних ділянок сільськогос-

подарського призначення державної власно-

сті в комунальну власність відповідних 

об’єднаних територіальних громад дасть 

можливість чітко і прозоро формувати до-

хідну частину місцевих бюджетів в частині 

плати за землю та стимулюватиме територіа-

льні громади до їх добровільного об’єднання 

[11]. 

Держава також збільшила обсяги надання 

бюджетної підтримки місцевим органам вла-

ди на розвиток громад та розбудову інфра-

структури. Так, якщо у 2014 році було пе-

редбачено регіонам з державного бюджету 

на підтримку соціально-економічного ро-

звитку лише 0,5 млрд грн, то в 2017 році об-

сяг коштів на реалізацію інфраструктурних 

проектів склав понад 16 млрд грн, а на 2018 

рік передбачено понад 19 млрд грн, що у 39 

разів більше, ніж було у 2014 році (табл. 3). 

[4] 

№ 

з/п 

Область К-ть ОТГ в 

плані-графіку 

передачі земе-

льних ділянок 

К-ть ОТГ, які отри-

мали у комунальну 

власність земельні 

ділянки  с/г призна-

чення 

Площа земе-

льних ділянок, 

переданих 

ОТГ, тис.га 

% ОТГ, які отри-

мали земельні ді-

лянки, від запла-

нованих 

1 Вінницька 34 23 20,4 67,6 

2 Волинська 40 16 25,2 40 

3 Дніпропетровська 56 42 123,2 75,0 

4 Донецька 9 7 30,5 77,8 

5 Житомирська 45 28 45,0 62,2 

6 Закарпатська 6 6 1,7 100 

7 Запорізька 36 19 26,4 53 

8 Івано-

Франківська 

20 20 13,4 100 

9 Київська 9 6 6,2 66,7 

10 Кіровоградська 13 13 25,6 100 

11 Луганська 8 6 7,4 75,0 

12 Львівська 35 21 24,4 60,0 

13 Миколаївська 28 16 43,5 57,1 

14 Одеська 25 19 65,0 76 

15 Полтавська 39 34 75,2 87,2 

16 Рівненська 25 16 14,2 64 

17 Сумська 28 17 44,7 60,7 

18 Тернопільська 40 33 25,5 83 

19 Харківська 12 10 21,0 83,3 

20 Херсонська 26 24 81,6 92,3 

21 Хмельницька 39 34 82,6 87,2 

22 Черкаська 26 26 40,0 100 

23 Чернівецька 26 19 4,9 73 

24 Чернігівська 37 24 91,1 65 

25 Разом по Україні 662 479 938,7 72,4 
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Таблиця  3 

Державна фінансова підтримка розвитку територіальних громад та  

розбудови їх інфраструктури* 
Джерела фінансування, млрд. грн Роки 

2014 2015 2016 2017 2018 

Субвенція на соціально-економічний розвиток 0,5  0,8 3,3 6,2 5,0 

Державний фонд регіонального розвитку - 2,9 3,0 3,5 6,0 

Субвенція на інфраструктуру об’єднаних територіальних 

громад 

- - 1,0 1,5 1,9 

Субвенція на розвиток медицини в сільській місцевості - - - 4,0 5,0 

Кошти на будівництво футбольних полів - - - 0,27 0,37 

Кошти ЄС на підтримку секторальної регіональної політи-

ки 

- - - 0,65 1,1 

Всього 0,5 3,7 7,3 16,1 19,37 

Кількість ОТГ  93 216 458 665 

Джерело:  [4] 

 

Однак, цих коштів на вистачає для забез-

печення формування спроможних територіа-

льних громад, що вимагає залучення додат-

кових до бюджетних ресурсів фінансових 

інструментів. 

Тому, наступна група ресурсів – інвести-

ційні, які охоплюють ресурси, залучені до 

місцевої економіки з метою створення нових 

активів. Особливістю інвестицій як джерела 

фінансування місцевого соціально-

економічного розвитку є те, що вони спря-

мовуються на реалізацію певного проекту 

безпосередньо, а не через бюджет ОТГ. Інве-

стиційні джерела можуть перебувати як у 

приватній власності, так і повністю або част-

ково знаходитись у комунальній власності. 

Для фінансування розвитку своєї громади 

місцеві органи влади також можуть залучати 

кредитні ресурси. Отримання кредитних ре-

сурсів супроводжується відповідними борго-

вими зобов’язаннями на умовах строковості, 

платності та поворотності. При цьому кре-

дитні кошти можуть залучати: без посе-

редньо рада ОТГ (залучені кошти спрямову-

ються до бюджету ОТГ та розподіляються в 

рамках його видатків), комунальні підприєм-

ства (самостійно отримують фінансові ре-

сурси, розпоряджаються ними, здійснюють 

обслуговування та погашення боргу), при-

ватні суб’єкти господарювання (рада може 

надавати гарантії за кредитами). [1] 

Окремим джерелом фінансування місце-

вого соціально-економічного розвитку є 

грантові кошти. 

Сьогодні в Україні грантові джерела часто 

мають вирішальне значення для фінансуван-

ня різноманітних проектів у сфері місцевого 

розвитку.Грантові кошти також нерідко ви-

конують супровідну та підтримуючу 

функцію щодо інших джерел фінансування, 

зокрема інвестицій чи кредитів міжнародних 

фінансових організацій. 

Грантові ресурси – ресурси, надані для 

фінансування потреб місцевого розвитку у 

вигляді міжнародної технічної допомоги, 

грантів міжнародних донорських ор-

ганізацій, благодійних внесків та пожертв. 

Грантовими також можна вважати кошти, 

спрямовані на розвиток місцевої економіки в 

рамках проектів корпоративної соціальної 

відповідальності, тобто ініціатив місцевого 

розвитку, що підтримуються інституціями 

приватного сектору, які здійснюють свою 

діяльність на відповідній території. [1] 

Спільною проблемою багатьох ОТГ є те, 

що на реалізацію цікавих ініціатив часто не 

вдається залучити достатньо ресурсів не сті-

льки через їх недоступність, скільки через 

брак досвіду, кваліфікованих кадрів, і, як на-

слідок, неспроможність підготувати проектні 

заявки та інші необхідні документи. Розви-

ток навичок залучення фінансових ресурсів з 

усіх доступних джерел є ключовим факто-

ром успіху у реалізації будь-яких ініціатив у 

сфері місцевого розвитку. 

Висновок. Отже, спроможні територіаль-

ні громади – це територіальні громади сіл 

(селищ, міст), які в результаті добровільного 
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об’єднання здатні самостійно або через від-

повідні органи місцевого самоврядування 

забезпечити належний рівень надання пос-

луг, зокрема у сфері освіти, культури, охоро-

ни здоров’я, соціального захисту, житлово-

комунального господарства, з урахуванням 

кадрових ресурсів, фінансового забезпечення 

та розвитку інфраструктури відповідної ад-

міністративно-територіальної одиниці. Для 

виконання широкого спектру повноважень 

та надання якісних суспільних послуг необ-

хідно формувати достатній обсяг  фінансо-

вих ресурсів. Серед сучасних фінансових ін-

струментів можна виділити бюджетні, інвес-

тиційні, кредитні та грантові. Успіх соціаль-

но-економічного розвитку ОТГ залежить від 

професійного поєднання всіх цих фінансових 

інструментів одночасно, оскільки бюджетні 

ресурси є обмеженими. Тому сьогоднішнім 

викликом для органів самоврядування 

об’єднаних територіальних громад є пошук 

можливостей максимального використання 

фінансового потенціалу території та прояв 

ділової активності. Оскільки аналіз показав, 

що органи місцевого самоврядування посту-

пово отримують всі повноваження необхідні 

для формування спроможної територіальної 

громади за умови виконання всіх потрібних 

для цього вихідних умов. 
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