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Ситник Н. С., Жовтяк К. В. Сучасні тенденції розвитку співробітництва територіальних громад в Україні
За сучасних умов розвитку місцевих фінансів особливо актуальним постає питання фінансового забезпечення розвитку територіальних гро-
мад. Як свідчить вітчизняний досвід, не всі громади є абсолютно самодостатніми та спроможними повністю забезпечити виконання завдань 
із соціально-економічного розвитку. У такому випадку виникає необхідність пошуку додаткових джерел фінансових ресурсів та альтернатив-
них інструментів щодо вирішення питань місцевого значення. Одним із таких інструментів є співробітництво територіальних громад. Мета 
статті полягає в дослідженні переваг і можливих шляхів удосконалення співробітництва територіальних громад. Аналізуючи, систематизуючи 
й узагальнюючи законодавчу базу та вітчизняний досвід, розглянуто сутність механізму співпраці громад, а також тенденції його розвитку в 
Україні. Охарактеризовано актуальність інструменту співпраці територіальних громад в умовах запровадження адміністративно-терито-
ріальної реформи. Проаналізовано динаміку кількості укладених договорів про співпрацю між громадами. Розглянуто основні форми реалізації 
співробітництва територіальних громад, їх ознаки та тенденції застосування органами місцевого самоврядування на практиці. Виокремлено 
ключові сфери, в яких зацікавлені громади співпрацюють найбільше задля вирішення спільних проблем соціально-економічного розвитку. Про-
аналізовано регіональний розподіл проєктів міжмуніципального співробітництва в Україні. Охарактеризовано основні переваги співробітництва 
територіальних громад і запропоновано шляхи вдосконалення даного механізму в умовах сучасного розвитку місцевих фінансів. Перспективами 
подальших досліджень у даному напрямі є розробка пропозицій щодо поширення практики такого співробітництва в усіх регіонах України та 
створення стимулів для органів місцевого самоврядування використовувати даний інструмент для забезпечення розвитку своїх громад і надан-
ня якісних суспільних послуг місцевим жителям.
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Under the current conditions for the development of local finances, the issue of financial support for the development of territorial communities is especially rele-
vant. According to domestic experience, not all hromadas are completely self-sufficient and able to fully ensure the implementation of socio-economic development 
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Реформа адміністративно-територіального уст-
рою та місцевого самоврядування в Україні 
передбачала одним із першочергових завдань 

формування спроможних громад. Спроможність 
територіальних громад насамперед означає їх здат-
ність самостійно, за мінімального залучення коштів 
з державного бюджету, забезпечити належний рівень 
надання суспільних послуг, зокрема у сфері освіти, 
соціального захисту, охорони здоров’я, культури, 
житлово-комунального господарства та розвитку 
інфраструктури [1, с. 41]. 

Фінансова децентралізація, задекларована в 
рамках адміністративно-територіальної реформи, 
значно розширила фінансові можливості територі-
альних громад і повноваження органів місцевого са-
моврядування. Незважаючи на ряд позитивних змін, 
більшість громад в Україні не є самодостатніми, а їх 
успішне функціонування помітно залежить від транс-
фертів з державного бюджету. За таких умов актуаль-
ним постає питання залучення додаткових джерел фі-
нансування та пошуку альтернативних можливостей 
вирішення важливих питань місцевого розвитку. Од-
ним із таких інструментів, що дозволяє органам само-
врядування громад більш ефективно виконувати свої 
функції із забезпечення благоустрою та комфортних 
умов життєдіяльності населення, є співробітництво з 
іншими зацікавленими територіальними громадами.

Співробітництво передбачає консолідацію фі-
нансових ресурсів, кваліфікованих кадрів, досвіду і 
зусиль декількох окремих громад у напрямку спіль-
ного вирішення проблем соціально-економічного ха-
рактеру. Така співпраця не вимагає безпосереднього 
об’єднання та створення нової адміністративно-те-
риторіальної одиниці, проте надає можливість гро-
мадам підвищити рівень ефективності використання 
їх ресурсної бази та реалізувати нові, більш масштаб-
ні й ефективні проєкти регіонального розвитку.

Окремі питання щодо сутності та напрямів 
співробітництва територіальних громад висвітлені 
у працях низки вітчизняних науковців, серед яких: 
З. Сірик, Т. Татарчук, А. Пелехатий, У. Ватаманюк-
Зелінська, Т. Барабаш, О. Дацко, В. Кравців та інші. 
Ураховуючи те, що практичне застосування даного 
інструменту співпраці між громадами було розпоча-
то відносно нещодавно, дана тематика є актуальною 
та потребує подальшого вивчення. 

Метою дослідження є виокремлення переваг  
і пошук шляхів удосконалення механізму співробіт-
ництва територіальних громад на основі аналізу за-
конодавчої бази та вітчизняного досвіду.

В умовах адміністративно-територіальної ре-
форми та курсу на децентралізацію важливою скла-
довою успішного розвитку держави є формування 
спроможних органів місцевого самоврядування зі 
стабільними та достатніми джерелами фінансових 
ресурсів для ефективного виконання делегованих  
і власних повноважень і вирішення завдань соціаль-

но-економічного характеру на рівні територіальної 
громади. Досвід створення об’єднаних територіаль-
них громад в Україні та сучасні тенденції формування 
місцевих фінансів засвідчують, що не всі громади є 
абсолютно самодостатніми та спроможними забез-
печити належний рівень вирішення питань місцевого 
значення, незалежно від площі територій, чисельнос-
ті населення чи інших економіко-демографічних по-
казників [2, с. 266]. 

У 2014 р. із запровадженням фінансової децен-
тралізації в Україні було розроблено та закріплено 
на законодавчому рівні механізм співробітництва 
територіальних громад. Спочатку він виступав уні-
версальним шляхом для громад, які не скористалися 
процедурою добровільного об’єднання, на договірних 
засадах реалізовувати спільні проєкти, об’єднувати 
наявні фінансові ресурси та разом вирішувати акту-
альні питання місцевого значення. Згодом співробіт-
ництво територіальних громад почало закріплювати 
свої позиції ефективного інструменту, що дає можли-
вість досягти поліпшення якості життєзабезпечення 
регіонів і, водночас, удосконалення менеджменту ор-
ганів місцевого самоврядування [3].

Нормативно-правові засади механізму співп-
раці територіальних громад визначає Закон 
України «Про співробітництво територіаль-

них громад». Згідно зі статтею 1 Закону «співробітни-
цтво територіальних громад – це відносини між дво-
ма або більше територіальними громадами, що здій-
снюються на договірних засадах у визначених фор-
мах з метою забезпечення соціально-економічного, 
культурного розвитку територій, підвищення якості 
надання послуг населенню на основі спільних інтер-
есів та цілей, ефективного виконання органами міс-
цевого самоврядування визначених законом повно-
важень» [4]. Даним нормативно-правовим докумен-
том також визначаються основні принципи, форми, 
суб’єкти та сфери співробітництва адміністративно- 
територіальних одиниць. 

Сутність співробітництва територіальних гро-
мад полягає в поєднанні їх зусиль, ресурсів і кадрів 
для вирішення місцевих проблем регіонального роз-
витку. Реформа децентралізації дала помітний по-
штовх до поглиблення практики такої співпраці гро-
мад на договірних засадах, адже з розширенням по-
вноважень органів місцевого самоврядування у них 
з’явилося більше можливостей і шляхів співпраці з 
іншими зацікавленими громадами [5]. 

Незважаючи на достатньо сформовану законо-
давчу базу та створення передумов для розвитку са-
модостатніх громад із запровадженням децентралі-
зації 2014 р., співробітництво територіальних громад 
в напрямку вирішення місцевих проблем і реалізації 
спільних проєктів не було досить поширеною прак-
тикою [6, с. 108]. У перший рік реформи таким інстру-
ментом співпраці скористалося декілька громад –  
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було укладено лише 2 договори. Разом із тим, щороку 
простежується позитивна динаміка долучення орга-
нів місцевого самоврядування до практик міжмуні-
ципального співробітництва, зважаючи на переваги, 
які надає цей інструмент для місцевого розвитку [7]. 
У 2018–2020 рр. відбулося суттєве прискорення дина-
міки співпраці між громадами – у 2,5 разу зросла кіль-
кість укладених договорів у 2019 р. А за три квартали 
2020 р. уже було укладено 620 договорів, що на 22% 
більше, ніж у попередньому році (рис. 1). За цими до-
говорами до співробітництва загалом було долучено 
1380 територіальних громад із 1469, утворених станом 
на вересень 2020 р. Отже, міжмуніципальне співробіт-
ництво сьогодні є доволі актуальною та інноваційною 
практикою діяльності громад України. Та водночас це 
вказує на те, що утворені територіальні громади не є 
абсолютно самодостатніми та потребують додаткової 
підтримки у вирішенні реального обсягу своїх завдань. 

Відносини в межах співпраці територіальних 
громад мають договірний характер. Договір 
про співробітництво територіальних громад 

передбачає письмову домовленість зацікавлених сто-
рін, визначає умови, форму, зобов’язання та їх відпо-
відальність, конкретизує джерела й обсяги фінансу-
вання, а також інші юридично значущі обставини [4]. 
Важливим у контексті співробітництва територіаль-
них громад є питання щодо форм його реалізації. За-
конодавством чітко визначено п’ять основних форм 
розвитку співпраці громад (рис. 2).

Детальний моніторинг співробітництва між 
територіальними громадами здійснює Міністерство 
розвитку громад та територій України. З останніх 
аналітичних даних Міністерства за 2019 р. видно, що 
найбільш поширеною формою міжмуніципального 

співробітництва була реалізація спільних проєктів 
(73%), яка передбачає об’єднання на певний період фі-
нансових і кадрових ресурсів декількох громад задля 
поліпшення благоустрою територій і надання якіс-
них суспільних послуг населенню. Також досить по-
пулярною практикою співпраці є спільне утримання 
об’єктів комунальної форми власності. Вона перед-
бачає співфінансування декількома адміністратив-
но-територіальними одиницями інфраструктурних 
об’єктів, які забезпечують надання суспільних послуг 
жителям їх громад [9, с. 104]. Зазвичай в Україні за 
такими договорами територіальні громади спільно 
утримують дошкільні навчальні заклади, школи, цен-
три надання адміністративних послуг, медичні уста-
нови, пожежну охорону та інші підприємства жит-
лово-комунального господарства. Найменшу частку  
у 2019 р. мало співробітництво громад у формі утво-
рення спільних органів управління (табл. 1).

Свідченням актуальності та ефективності спів-
робітництва територіальних громад в Україні є аналіз 
сфер, в яких найбільше застосовується даний інстру-
мент. Територіальні громади можуть співпрацювати 
між собою виключно в межах своїх повноважень, які 
закріплені в Законі України «Про місцеве самовряду-
вання». Відповідно, практика співробітництва гро-
мад поширена в таких сферах: житлово-комунальне 
господарство, освіта, охорона здоров’я, культура та 
спорт, будівництво, транспорт і зв’язок, охорона на-
вколишнього середовища, забезпечення соціальних 
послуг тощо [11]. 

Дані рис. 3 свідчать, що співробітництво тери-
торіальних громад в Україні застосовується в акту-
альних на сьогодні суспільних сферах, там, де від-
чувається недостатність фінансових ресурсів і спо-
стерігається ряд проблем у більшості громад. Так,  
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Рис. 1. Динаміка кількості укладених договорів про співробітництво між територіальними громадами України 
Джерело: побудовано за даними [8].
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•  Делегування одному із суб’єктів співробітництва іншими суб’єктами 
   співробітництва виконання одного чи кількох завдань з передачею йому 
   відповідних ресурсів

•  Реалізація спільних проєктів, що передбачає діяльність суб’єктів 
   співробітництва й акумулювання ними на визначений період ресурсів 
   з метою спільного здійснення відповідних заходів

•  Спільне фінансування (утримання) суб’єктами співробітництва 
   підприємств, установ та організацій комунальної форми власності –
   інфраструктурних об’єктів

•  Утворення суб’єктами співробітництва спільних комунальних 
   підприємств, установ та організацій 

•  Утворення спільного органу управління для спільного виконання 
   визначених законом повноважень суб’єктами співробітництва

Рис. 2. Форми співробітництва територіальних громад в Україні
Джерело: складено за даними [4].

Таблиця 1

Розподіл укладених договорів за формами співробітництва територіальних громад України у 2019 р.

Форма співробітництва територіальних громад Кількість договорів Питома вага, %

Делегування виконання завдань 45 8,8

Реалізація спільних проєктів 372 73,1

Співфінансування комунальних підприємства 77 15,1

Утворення спільних комунальних підприємств 13 2,6

Утворення спільного органу управління 2 0,4

Джерело: складено за даними [10].
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Рис. 3. Розподіл укладених договорів за сферами співробітництва територіальних громад в Україні 

Джерело: побудовано за даними [8].
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у 2019–2020 рр. найбільше ресурсів міжмуніципаль-
ного співробітництва зосереджувалося в напрямку 
реалізації спільних проєктів та утриманні спільних 
установ у сфері охорони здоров’я, освіти та соціаль-
ного захисту населення – 33% і 29% загальної кількос-
ті договорів відповідно. Питома вага договорів у сфе-
рі житлово-комунального господарства як у 2019 р.,  
так і на вересень 2020 р. становить 18%, що також 
свідчить про затребуваність налагодження партнер-
ських відносин між громадами в даному напрямку. 
Також у 2020 р. порівняно з попереднім спостеріга-
ється позитивна динаміка співробітництва у сферах 
благоустрою територій і пожежної безпеки та право-
порядку. В рамках категорії «інше» між громадами 
укладалися також договори у сферах енергозбере-
ження, спорту, туризму, інформаційних категорій, 
екології, сільського розвитку, газопостачання [11].

Географічний розподіл проєктів співробітництва 
між територіальними громадами має певні дис-
пропорції (рис. 4). Безумовним лідером у вико-

ристанні інструменту міжмуніципального співробіт-
ництва є Полтавська область – уже на кінець вересня 
2020 р. було укладено 109 договорів про співпрацю 
між громадами (18% від загальної кількості в Украї-
ні). На другому місці Вінницька область – 100 дого-
ворів. Завершує трійку лідерів за підсумками ІІІ квар-
талу 2020 р. Львівська область, де було реалізовано 
60 проєктів співробітництва. Водночас для більшої 
частини регіонів України практика побудови парт-
нерських взаємозв’язків між окремими громадами в 
напрямку вирішення спільних питань все ще залиша-
ється досить новою та малопоширеною.

Кінцевою метою співробітництва територіаль-
них громад є підвищення якості життя їх меш-
канців. Окрім того, така форма партнерства 

між органами місцевого самоврядування дає можли-
вість більш раціонально використовувати власні фі-
нансові ресурси та спрямовувати їх на вирішення ба-
гатьох нагальних проблем. Зважаючи на стрімкий роз-
виток практики міжмуніципального співробітництва в 
Україні, можемо виокремити такі його переваги:
 можливість територіальних громад ефектив-

но об’єднувати фінансові ресурси та спільно 
вирішувати ті завдання, які важко виконувати 
окремо;

 впроваджуючи практики співробітництва, 
громади можуть розширити спектр суспіль-
них послуг або ж підвищити якість тих послуг, 
що вже надаються населенню;

 об’єднуючи спільні ресурси, територіальні 
громади стають більш конкурентоспромож-
ними й отримують доступ до залучення ко-
штів державно-приватного партнерства, між-
народних грантів тощо;

 співробітництво громад дозволяє оптимізу-
вати робочі й управлінські процеси за раху-
нок залучення більш кваліфікованих кадрів, 
зменшення виробничих витрат і побудови 
ефективної логістики;

 проєкти, які реалізуються в рамках міжмуні-
ципального співробітництва, стають підґрун-
тям для створення нових робочих місць і за-
лучення інвестицій [5; 12, с. 17]. 
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Рис. 4. Регіональний розподіл проєктів співробітництва територіальних громад в Україні станом на вересень 2020 р. 
Джерело: побудовано за даними [8].
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ВИСНОВКИ
За результатами дослідження доведено, що за 

сучасних умов розвитку місцевих фінансів, коли біль-
шість органів місцевого самоврядування потребують 
пошуку додаткових джерел фінансових ресурсів та 
інноваційного підходу до моделі управлінського ме-
неджменту, співробітництво територіальних громад є 
ефективним інструментом розширення можливостей 
забезпечення потреб місцевого розвитку. Законодавча 
база та наявний вітчизняний досвід міжмуніципально-
го співробітництва створюють усі передумови для по-
глиблення партнерських взаємовідносин між громада-
ми завдяки об’єднанню ресурсів, кадрів, інфраструкту-
ри задля підвищення якості життя їх мешканців. 

На нашу думку, для повноцінної реалізації й 
отримання всіх можливих переваг механізм розвитку 
співробітництва територіальних громад в Україні по-
требує свого вдосконалення, насамперед у таких на-
прямах:
 проведення активної політики, спрямованої 

на навчання та підготовку кваліфікованих 
кадрів в органах місцевого самоврядування у 
сфері практичного застосування інструментів 
міжмуніципального співробітництва;

 активне запровадження з боку держави до-
даткових стимулів до співробітництва гро-
мад, наприклад у вигляді передачі об’єктів 
державної власності в комунальну власність, 
надання цільових трансфертів або спряму-
вання коштів Державного фонду регіональ-
ного розвитку суб’єктам міжмуніципального 
співробітництва [13, с. 26];

 залучення громадськості до обговорень сто-
совно проєктів договорів про співробітни-
цтво, а також стратегічних сфер життєдіяль-
ності громади, в яких може бути реалізований 
даний інструмент;

 пошук можливостей і залучення грантових 
програм підтримки, коштів державно-приват-
ного партнерства для реалізації проєктів у рам-
ках співробітництва територіальних громад.   
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