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a rule in modern quality management practices.  

It is becoming more a function of the producing units of the company, the idea of ''being 

your own inspector.'' 

In quality control, the rest of the quality management tools such as Pareto diagrams, 

cause-and-effect diagrams, statistical sampling, and control charts are used. 
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СТВОРЕННЯ НОВИХ ОБ'ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЯК 

ОСНОВА РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ 

 

Постановка проблеми. Досвід функціонування перших ОТГ, які з 1 січня 2016 р. 

отримали доступ до нових ресурсів і повноважень, став іще одним важливим чинником, 

що сприяє об’єднанню громад. Зокрема, деякі експерти та представники районних 

державних адміністрацій (РДА) зазначали, що здатність новостворених ОТГ ефективно 

використовувати нові кошти змінила думку багатьох голів сільських і селищних громад, 

які спочатку опиралися об’єднанню. Зі зрозумілих причин дія цього фактору стала більш 

вираженою під кінець року, коли мешканці звичайних громад могли побачити перші 

результати роботи сусідніх ОТГ. 

Експерти і представники РДА відмітили низку проблем, які сповільнюють і 

перешкоджають добровільному об’єднанню. Перш за все, цьому процесу заважає спротив 

з боку різних зацікавлених сторін. У цьому контексті найчастіше згадували сільських і 

селищних голів, дехто з яких протидіє об’єднанню, не бажаючи ризикувати своєю 

посадою. Існує спротив і з боку районної влади – районних рад і РДА, які можуть 

втратити ресурси та повноваження, а то й посади в разі укрупнення районів чи ліквідації 

РДА. Представники РДА заперечують, що стоять на перешкоді процесу об’єднання, однак 

подекуди звинувачували в цьому депутатів районних рад[2]. 

Обидві категорії опитаних також зауважували небажання громад, які вже 

збагатилися завдяки фінансовій децентралізації, брати участь в об’єднанні. Мова йшла або 

про великі міста (зокрема, міста обласного значення), які мають серйозні джерела 

наповнення бюджетів, або про громади, на території яких розташовані прибуткові 

підприємства чи автозаправні станції. При цьому деякі експерти попереджали, що такі 

громади – якщо не об’єднаються – можуть опинитись у скрутному становищі, коли 

держава законодавчо зобов’яже ОМС виконувати нові повноваження, адже тоді 

отриманих коштів виявиться недостатньо [3]. 

Ще однією перепоною добровільного об’єднання експерти назвали брак 

законодавчих актів, які би могли суттєво прискорити цей процес. Найчастіше опитані 

мали на увазі законопроекти, що полегшують приєднання звичайних громад до вже 

утворених ОТГ, та законопроект про зміни меж районів у процесі добровільного 

об’єднання. Унаслідок нездатності парламенту ухвалити останній Центральна виборча 

комісія (ЦВК) відмовилася проводити вибори у 28 ОТГ, які об’єднують громади з різних 

районів. Дехто з експертів також зауважив, що громади від об’єднання віднаджує 

неможливість розпоряджатися землями за межами населених пунктів. Крім того Кабінет 
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Міністрів у державному бюджеті на 2017 р. обмежив фінансову підтримку ОТГ і переклав 

на них додаткові витрати. 

Аналіз останніх досліджень і публікації. Важливу роль у вирішенні цих проблем 

відіграли такі вітчизняні та зарубіжні фахівці, як З. Варналій, І. Дегтярьова, Е. Лібанова, 

М. Макаренко, О. Малиновська, В. Медвідь, Д. Стеченко, В. Сергєєва, І. Чорнодід та ін. 

Крім того, питанням соціального та економічного розвитку присвячувались праці С. 

Вовканич, В. Говорухи, В. Куценко, В. Меленюк, М. Хвесик та ін.  

Виділення не вирішених раніше частини загальної проблеми. Все більша увага 

вчених зосереджується на проблемах депресивних сільськогосподарських регіонів, а 

дослідженню проблем розвитку депресивних регіонів в умовах створення нових 

об'єднаних територіальних громад не приділяється достатньої уваги.   

Мета статті полягає у визначенні передумов створення нових об'єднаних 

територіальних громад в  депресивних регіонах України та шляхів їх оздоровлення, 

розробці рекомендацій та заходів зі стимулювання соціального та економічного розвитку 

депресивних територій.  

Виклад основного матеріалу. Подолання диспропорцій у розвитку окремих 

територій України є невідкладним, першочерговим завданням як для центральних, так і 

регіональних органів влади. В умовах проведення адміністративно- територіальної 

реформи актуалізуються питання щодо самодостатності місцевих бюджетів, структурного 

вирівнювання регіональних економік, забезпечення соціальних гарантій населення тощо. 

Диспропорційний розвиток супроводжується взаємним віддаленням соціально-

економічних показників один від одного, з одночасним зростанням міжрегіональних 

розбіжностей. Виходячи з цього політика регіональних органів влади має зосереджуватись 

на діагностиці чинників, що викликають диспропорції, виявленні необхідних потенціалів 

громади, розвиток яких може сприяти усуненню негативних тенденцій [4]. Виникнення 

диспропорцій у розвитку територій України свідчить про недоліки в забезпеченні 

принципів місцевого самоврядування, що потребує застосування відповідних механізмів 

державного управління, які здатні забезпечувати подолання негативних тенденцій та 

створювати умови виходу до напрямку сталого розвитку. Найважливішим чинником 

сталого територіального розвитку України є чітко визначені цілі та засоби державної 

політики, що мають базуватись на науково обґрунтованих розробках та концепціях. 

 18 березня 2017 рокуопублікованоЗакон України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України [щодо добровільного приєднання територіальних громад№ 

4772]".Закон спростив процедуру добровільного об’єднання територіальних громад, надав 

право громадамза спрощеною процедурою приєднуватися до вже створеної об’єднаної 

громади. Він сприятиме формуванню спроможних громад, відповідно до затвердженого 

Сумською обласною радою Перспективного плану без порушення Методики формування 

таких громад. 

За спрощеною процедурою можна приєднуватися лише до ОТГ, визнаних Урядом 

спроможними. У Законі йдеться, що Кабінет Міністрів може визнати об'єднану громаду 

спроможною за умови її утворення навколо населеного пункту, визначеного 

перспективним планом як адміністративний центр, а також якщо кількість населення 

становить не менше половини кількості населення громад, які мали в перспективі увійти 

до такої ОТГ. 

Тепер громади можуть об’єднатися іотримати статус спроможної ОТГ навіть якщо 

це об’єднання не на 100 % відповідає перспективному плану. Громади, які не захотіли 

об’єднуватися, тепер не заважатимуть тим, хто готовий підтримувати реформу. Зараз за 

цим законом приєднуватися до вже існуючих громад, більшість з яких вже на 100% 

відповідають перспективному плану. Якщо таке приєднання не суперечить законодавству 

і методиці формування громад, не створює "білих плям" (громади є суміжними) на 

сусідніх територіях, це не складно буде зробити, навіть за умови внесення змін до 

перспективного плану [5]. 

http://www.golos.com.ua/article/286025
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59314
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59314


 

 65 
№1 (40)    2017  БІЗНЕС-НАВІГАТОР Науково-виробничий журнал 

УПРАВЛІННЯ 

Новий закон значноспрощує процедуру доєднання до вже діючої об’єднаної 

громади. Ним передбачається, що голову ОТГ в ході приєднання не переобирають, вибори 

депутатів проводяться не в усій об’єднаній громаді, а лише на приєднаній території. 

Приєднана громада стає старостинським округом в ОТГ. При цьому, голова приєднаної 

громади гарантовано отримує повноваження старости і стає членом виконкому ОТГ.В 

раді об'єднаної громади будуть представлені інтереси усіх мешканців новоствореної 

громади, а місцева влада не зазнає політичних потрясінь.Такий процес приєднання можна 

назвати спрощеною процедурою об’єднання громад.За такою процедурою до ОТГ може 

приєднуватися громада, яка має з нею спільну межу іза перспективним планом 

формування територій громад області відноситься до цього об’єднання. 

Вже існуюча ОТГ може відмовити сусідній громаді в приєднанні тількиу випадку, 

коли громада, яка хоче приєднатися, не належить до ОТГ за перспективним планом чи не 

має з нею спільної межі. Якщо ж ОТГ відмовлятиме "законним претендентам" на 

приєднання, Кабінет Міністрів України матиме право взагалі скасувати рішення про 

визнання такої ОТГ спроможною. 

Висновки і пропозиції. Прийняття Верховною радою законопроектів №4772 та 

№5520 істотно вплинуло на тактику проведення реформи адміністративно-

територіального устрою, як складової реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади. На порядку денному Верховної Ради України також 

передбачено прийняття законопроекту №4773, який стосується змін до Бюджетного 

кодексу в частині фінансування спроможних громад, як для міст обласного значення. 

Також очікується реєстраціяокремого законопроекту щодо визнання спроможними 

міст обласного значення, що позбавляє необхідності здійснювати в них вибори при 

об’єднанні. Щодо них одразу одразу почнуть діяти норми, які стосуються приєднання 

територіальних громад. Також проходять консультації щодо реєстраціїзаконопроекту, 

який передбачає об’єднання районів в межах існуючих областей. Передбачається 

зниження рівня протистояння та прихованого саботажу з боку районної влади, оскільки 

законопроектом про порядок реорганізації районів передбачається, що депутати районних 

рад, які ліквідовуються, переходять до районної ради району, до якого приєднуються 

ліквідовані райони, а голова районної ради району, що ліквідовується, стає заступником 

голови районної ради району, до якого приєднуються ліквідовані райони. 

Кількість районів має бути суттєво зменшена – районів в кожній області має 

залишитися в середньому 3-4. Основою для майбутнього районумає стати госпітальний 

округ, межі якого визначить госпітальна рада об’єднаних громад. Зараз робота над цим 

триває. З часом межі госпітальних округів змінюватимуться, але ці зміни не будуть 

значними. Інших критеріїв формування районів просто немає. Кабінет міністрів в 11 

областях вжевизначивперелік госпітальних округів. Сумська область до цього списку не 

потрапила, бо трохи не зрозуміла правила гри, і тепер прийдеться наздоганяти інших. 

Більшість бар’єрів для проведення реформи усунуто, проте аналіз об’єднань в 

2015-2016 рр. виявив і ряд негативних тенденцій: 

• створення неспроможних територіальних громад, як результат невиправданих 

амбіцій місцевих керівників 

• створення фінансово спроможних, однакмалих за площею територіальних громад, 

які контролюються місцевими агрохолдингами. При цьому навколишні депресивні села в 

об’єднання не запрошуються 

• створення ОТГ навколо міст обласного значення з метою подальшого 

шантажутаких міст в частині забезпечення життєво-необхідної інфраструктури (водозабір, 

водовідведення, складування побутових відходів, цвинтарі). 

Сьогодні потрібно посилювати вимоги щодо якості об’єднань громад, оскільки 

недоліки в проведені реформи матимуть тенденцію до посилення і можуть нас 

дискредитувати.В 2018 році об'єднаними територіальними громадами буде покрита вся 

територія України, в тому числі депресивні території. Тому, великі диспропорції у 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59314
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60681
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=59315
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4887
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4887
http://decentralization.gov.ua/news/item/id/4862
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спроможності громад є недопустимими. 

 

Анотація. В даній статті розглянуто сучасний стан створення нових об'єднаних 

територіальних громад та  особливості розвитку депресивних територій України.В умовах 

проведення адміністративно-територіальної реформи актуалізуються питання щодо 

самодостатності місцевих бюджетів, структурного вирівнювання регіональних економік, 

забезпечення соціальних гарантій населення тощо 

Ключові слова: децентралізація, об’єднані громади, депресивні території 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрено современное состояние создание новых 

объединенных территориальных общин и особенности развития депрессивных 

территорий Украины.В условиях проведения административно-территориальной реформы 

актуальными стають вопросы самодостаточности местных бюджетов, структурного 

выравнивания региональных экономик, обеспечения социальных гарантий населения и 

т.д. 

Ключевые слова: децентрализация, объединенные общины, депрессивные 

территории 

 

Summary. In this article the current state of development of new integrated local 

communities and especially the development of depressed areas Ukrayiny.V terms of 

administrative and territorial reform actualized the issue of sufficiency of local budgets, 

structural alignment of regional economies, ensuring social security of the population, etc. 

Keywords: decentralization, integrated community deprived areas. 
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Штайке, Білоусова С.В. 

 

АНАЛІЗ ПРИНЦИПІВ ТА ПОКАЗНИКІВ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

ОРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТА ЯКОСТІ 

 

Постановка проблеми.Зміни, що відбуваються в економіці країни викликають 

необхідність розробки і застосування систем мотивації трудової діяльності, які б 

відповідали сучасним умовам обмеженості ресурсів, міжнародним стандартам у галузі 

якості і вимогам навколишнього середовища. 


