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ВСТУП

Реформа місцевого самоврядування є однією з ключових змін в державі, необхідних для 
європейського розвитку України на сучасному етапі. Хід реформи місцевого самоврядування - 
це складний процес, і одним із найважливіших його напрямків є об’єднання громад та 
формування їх реальної спроможності виконувати всі повноваження, передбачені 
законодавством. Здійснення реформи місцевого самоврядування в Україні супроводжується 
процесом децентралізації влади - передачею значних повноважень та ресурсів від органів 
державної влади -  органам місцевого самоврядування.

Органи місцевого самоврядування різних рівнів -  сіл, селищ, міст -  мають отримати 
повноваження, які найбільш ефективно можна виконувати саме на цьому рівні, а під ці 
повноваження - необхідні фінансові, матеріальні та інші ресурси під їхню власну 
відповідальність.

Згідно Європейської хартії місцевого самоврядування, яка є частиною законодавства України, 
місцеве самоврядування - це «право і спроможність органів місцевого самоврядування ... здій
снювати регулювання і управління суттєвою часткою суспільних справ, які належать до їхньої 
компетенції, в інтересах місцевого населення».

З метою створення умов для належного представлення інтересів жителів у вирішенні питань 
місцевого значення в об’єднаних територіальних громадах, участі у реалізації соціально- 
економічного, культурного розвитку відповідної території, задоволення їх соціальних, 
побутових та інших потреб шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг, законодавцем 
внесено зміни до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та включено до 
системи місцевого самоврядування нову посадову особу місцевого самоврядування -  старосту.

Посада старости на законодавчому полі децентралізації влади є новою. Тому виникають 
питання: як проходитимуть вибори старости, чи впораються вони із покладеними обов’язками, 
як буде співпрацювати місцева рада зі старостою, чого варто очікувати жителям сільських 
територій, які залишились без місцевої ради у своєму населеному пункті?
Упровадження посади старости зумовлює посилену увагу експертного середовища до питань 
формування правового поля діяльності цих посадових осіб місцевого самоврядування.

Практичні рекомендації, розроблені за результатами дистанційного курсу «Староста: місцевий 
лідер, адміністратор,представник інтересів територіальної спільноти», що був реалізований на 
Дніпропетровщині, є першою спробою узагальнити ключові питання щодо професійних 
компетентностей старости. Сподіваємось на корисність цих матеріалів для активу громад.

З повагою,

Олег Кужман,

перший заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації
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РОЗДІЛ 1.

СТАРОСТА В СИСТЕМІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ

1.1. Староста як посадова особа місцевого самоврядування.
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. У селах, селищах, визначених за рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади, 
утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», 
за винятком її адміністративного центру, обирається староста на строк повноважень місцевої 
ради.
2. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування.
3. Староста:

-  представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, 
міської ради;

-  сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів 
місцевого самоврядування;

-  бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині 
фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;

-  вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з 
питань діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, 
селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх 
посадових осіб;

-  здійснює інші обов’язки, визначені Положенням про старосту.
4. Положення про старосту затверджується сільською, селищною, міською радою відповідної 
об’єднаної територіальної громади.
У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, 
пов’язані з діяльністю старости.
5. Староста обирається в порядку, визначеному законом.
6. Староста є членом виконавчого комітету ради об’єднаної територіальної громади за посадою 
(стаття 14і).

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні»: 

Служба в органах місцевого самоврядування
Служба в органах місцевого самоврядування -  це професійна, на постійній основі діяльність 
громадян України, які займають посади в органах місцевого самоврядування, що спрямована на 
реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве самоврядування та окремих 
повноважень органів виконавчої влади, наданих законом (стаття 1).

Посадова особа місцевого самоврядування
Посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка працює в органах місцевого 
самоврядування, має відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно- 
розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок 
місцевого бюджету.
Дія цього Закону не поширюється на технічних працівників та обслуговуючий персонал органів 
місцевого самоврядування (стаття 2).

Посади в органах місцевого самоврядування
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Посадами в органах місцевого самоврядування є:
-  виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою;
-  виборні посади, на які особи обираються або затверджуються відповідною радою;
-  посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським головою, головою 

районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, 
передбаченою законодавством України (стаття 3).

Право на службу в органах місцевого самоврядування
Право на службу в органах місцевого самоврядування мають громадяни України незалежно від 
раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній території.
На посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту і професійну підготовку, 
володіють державною мовою та регіональними мовами в обсягах, достатніх для виконання 
службових обов’язків відповідно до вимог статті 11 Закону України «Про засади державної 
мовної політики».
Стосовно осіб, які обрані (затверджені) відповідною радою на посади, зазначені в абзаці 
третьому статті 3 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також 
стосовно осіб, які претендують на зайняття зазначених в абзаці четвертому статті 3 Закону 
України «Про службу в органах місцевого самоврядування» посад в органах місцевого 
самоврядування, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, 
встановленому Законом України «Про запобігання корупції» (стаття 5).

Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування
Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування визначається Конституцією України, 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих 
рад», «Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», Законом 
України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України. 
Посадові особи місцевого самоврядування діють лише на підставі, в межах повноважень та у 
спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності 
Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів 
України, актами органів місцевого самоврядування, а в Автономній Республіці Крим -  також 
нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів 
Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції.
На посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія законодавства України про 
працю з урахуванням особливостей, передбачених Законом України «Про службу в органах 
місцевого самоврядування» (стаття 7).

Основні обов’язки посадових осіб місцевого самоврядування
Основними обов’язками посадових осіб місцевого самоврядування є:

-  додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів 
органів місцевого самоврядування; забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної 
діяльності органів місцевого самоврядування;

-  додержання прав та свобод людини і громадянина;
-  збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у 

зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не 
підлягає розголошенню;

-  постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної 
кваліфікації;
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-  сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у
роботі;

-  шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого 
самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування;

-  недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого 
самоврядування та держави (стаття 8).

Основні права посадових осіб місцевого самоврядування
Посадова особа місцевого самоврядування має право:

-  на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе з боку 
керівників, співробітників і громадян;

-  на оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй присвоєно, 
якості, досвіду та стажу роботи;

-  на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів роботи та 
атестації;

-  на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;
-  на соціальний і правовий захист;
-  отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних органів 

державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх підпорядкування та форм 
власності, об’єднань громадян, окремих осіб матеріали та інформацію, необхідні для виконання 
своїх службових обов’язків;

-  у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію щодо матеріалів 
своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими документами, що стосуються проходження 
нею служби в органах місцевого самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого 
самоврядування відповідні пояснення та давати особисті пояснення;

-  вимагати проведення службового розслідування з метою спростування
безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї;

-  захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, органах влади 
Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування та в судовому порядку 
(стаття 9).

Присяга посадових осіб місцевого самоврядування
Громадяни України, які вперше приймаються на службу в органи місцевого самоврядування (за 
винятком посад, зазначених в абзаці другому частини першої статті 10 Закону України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування»), у день прийняття відповідного рішення 
складають Присягу такого змісту:
«Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити 
громаді та народові України, неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, 
сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно 
виконувати свої посадові обов’язки».
Посадова особа місцевого самоврядування, яка вперше приймається на службу в органи 
місцевого самоврядування, вважається такою, що вступила на посаду, з моменту складення 
Присяги.
Присяга вважається складеною, якщо після її зачитування громадянин України скріплює 
Присягу своїм підписом. Підписаний текст Присяги зберігається за місцем служби.
Про складення Присяги робиться запис у трудовій книжці із зазначенням дати складення 
Присяги.
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Особа, яка відмовилася від складення Присяги (за винятком осіб, обраних на посади, зазначені в 
абзаці другому частини першої статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого 
самоврядування»), вважається такою, що не вступила на посаду, а рішення про її призначення, 
обрання чи затвердження вважається таким, що втратило юридичну силу.
Особи, які вперше були обрані на посади сільських, селищних, міських голів, голів рад, 
складають Присягу на сесії відповідної ради (стаття 11).

Обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та 
проходженням служби
На службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи:
1) визнані судом недієздатними;
2) які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не 
знята в установленому законом порядку;
3) які за рішенням суду позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті 
або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;
5) які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо 
підпорядковані близьким особам.
На посадових осіб місцевого самоврядування поширюються вимоги та обмеження, встановлені 
Законом України «Про запобігання корупції».
Посадові особи місцевого самоврядування не можуть бути організаторами і безпосередніми 
учасниками страйків та інших дій, що перешкоджають виконанню органами державної влади, 
органами влади Автономної Республіки Крим чи органами місцевого самоврядування 
передбачених законом повноважень.
Інші обмеження, пов’язані із проходженням служби в органах місцевого самоврядування, 
встановлюються виключно законами України (стаття 12).

Атестація посадових осіб місцевого самоврядування
З метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації посадових осіб місцевого 
самоврядування, крім осіб, зазначених у частині другій цієї статті, посадові особи місцевого 
самоврядування один раз на 4 роки підлягають атестації.
Атестації не підлягають сільські, селищні, міські голови, голови районних у містах, районних і 
обласних рад, секретарі сільських, селищних, міських рад, працівники патронатної служби, 
особи, які перебувають на посаді менше одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи 
жінки, які працюють менше одного року після виходу на роботу з відпустки по вагітності і 
пологах чи догляду за дитиною, особи, прийняті на посаду на визначений строк.
Атестаційна комісія створюється за рішенням сільського, селищного, міського голови, голови 
районної у місті, районної, обласної ради. Головою атестаційної комісії призначається секретар 
сільської, селищної, міської ради, заступник голови районної у місті, районної, обласної ради. У 
сільських, селищних радах з нечисленними виконавчими органами (до 5 осіб) атестацію може 
проводити сільський, селищний голова.
Атестаційна комісія працює гласно. Посадова особа має право попередньо ознайомитися з 
матеріалами її атестації, брати участь у засіданні комісії, на якому розглядається питання про її 
атестування, оскаржувати, у разі незгоди, рішення атестаційної комісії сільському, селищному, 
міському голові, голові районної у місті, районної, обласної ради протягом 10 днів з дня 
винесення її рішення або до суду.
За результатами атестації атестаційна комісія робить один з таких висновків: про відповідність 
займаній посаді; про відповідність займаній посаді за певних умов (здобуття освіти, 
проходження стажування, набуття відповідних навичок, підвищення кваліфікації тощо); про 
невідповідність займаній посаді.
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Результати атестації мають рекомендаційний характер.
Відповідно до висновку атестаційна комісія пропонує сільському, селищному, міському голові, 
голові районної у місті, районної, обласної ради:
1) визнати посадову особу атестованою;
2) призначити протягом року повторне атестування (за згодою посадової особи);
3) зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на вищу посаду;
4) перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її кваліфікації, або звільнити її з 
займаної посади.
Спори, що виникають у зв’язку з проведенням атестації, вирішуються відповідно до 
законодавства про порядок вирішення індивідуальних трудових спорів.
Інші питання атестації посадових осіб регулюються положенням про проведення атестації, яке 
затверджується сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті, районної, 
обласної ради.
Типове положення про проведення атестації посадових осіб місцевого самоврядування 
затверджується Кабінетом Міністрів України (стаття 17).

Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування
Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю України, служба в органах 
місцевого самоврядування припиняється на підставі і в порядку, визначених Законами України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та 
іншими законами України, а також у разі:

-  порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги, передбаченої 
статтею 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

-  порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого самоврядування 
(стаття 5 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»);

-  виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на службі, чи 
недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах місцевого самоврядування 
(стаття 12 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»);

-  досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного віку 
перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18 Закону України «Про 
службу в органах місцевого самоврядування»).
Посадові особи місцевого самоврядування, крім посадових осіб, зазначених у частині другій цієї 
статті, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають 
звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в 
Україні».
Рішення про припинення служби в органах місцевого самоврядування може бути оскаржено 
посадовою особою місцевого самоврядування у порядку, визначеному законом.
Перевибори сільських, селищних, міських голів, зміна керівників органів місцевого 
самоврядування не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчих 
органів рад, їх секретаріатів, крім працівників патронатної служби (стаття 20).

Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого 
самоврядування
Особи, винні у порушенні законодавства про службу в органах місцевого самоврядування, 
притягуються до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності згідно із 
законом (стаття 23).

Відповідальність посадової особи місцевого самоврядування
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Матеріальна шкода, завдана територіальній громаді незаконними рішеннями сільських, 
селищних, міських голів, голів районних у місті, районних та обласних рад, їх заступників, 
керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів виконавчих органів місцевого 
самоврядування, діями чи бездіяльністю посадових осіб місцевого самоврядування при 
здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується за рахунок місцевого бюджету в порядку, 
встановленому законом.
Сільські, селищні, міські, районні у місті, районні та обласні ради, сільський, селищний, міський 
голова, голова районної у місті, районної та обласної ради мають право зворотної вимоги 
(регресу) до посадової особи місцевого самоврядування, яка заподіяла шкоду територіальній 
громаді, у розмірах і порядку, визначених законами України та статутами територіальних 
громад, прийнятими відповідно до законів України (стаття 24).

1.2. Конфлікт інтересів та фінансовий контроль посадових осіб місцевого самоврядування
(Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»)

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися правил запобігання та 
врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції». 
Потенційний конфлікт інтересів -  наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона 
виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи 
неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання 
зазначених повноважень.
Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані:

-  вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту 
інтересів;

-  повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи 
повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів 
безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає 
наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі -  Національне агентство 
чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у 
якому виник конфлікт інтересів, відповідно;

-  не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;
-  вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів. 

Особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, не можуть 
прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, 
вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або 
приватних інтересів третіх осіб.
Безпосередній керівник особи або керівник органу, до повноважень якого належить 
звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання 
повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту 
інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє 
відповідну особу.
Національне агентство у випадку одержання від особи повідомлення про наявність у неї 
реального, потенційного конфлікту інтересів упродовж семи робочих днів роз’яснює такій особі 
порядок її дій щодо врегулювання конфлікту інтересів.
Безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить 
звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів 
підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені Законом України «Про запобігання 
корупції» заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.
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У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана 
звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства. У разі якщо 
особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до 
вимог, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».
Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від 
відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням пізніше було 
виявлено конфлікт інтересів.
Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають повноваження державних органів, 
органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, порядок 
надання окремих видів державних послуг та провадження інших видів діяльності, пов’язаних із 
виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, мають передбачати порядок та шляхи 
врегулювання конфлікту інтересів службових осіб, діяльність яких вони регулюють (стаття
28).
Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів
1. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:
1) усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його 
прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;
2) застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, 
вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;
3) обмеження доступу особи до певної інформації;
4) перегляду обсягу службових повноважень особи;
5) переведення особи на іншу посаду;
6) звільнення особи.
2. Посадові особи місцевого самоврядування, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт 
інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення 
відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих це документів безпосередньому 
керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання 
звільнення з посади.
Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування 
(стаття 28).

Фінансовий контроль посадових осіб місцевого самоврядування
Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані подавати декларацію особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі -  
декларація), в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції».
Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом 
заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію за минулий рік за 
формою, що визначається Національним агентством.
Особи, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування, подають декларацію за період, не охоплений раніше поданими деклараціями. 
Особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого 
самоврядування, зобов’язані наступного року після припинення діяльності подавати в 
установленому частиною першою цієї статті порядку декларацію особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
Особа, яка претендує на зайняття посади, до призначення або обрання на відповідну посаду 
подає в установленому Законом України «Про запобігання корупції» порядку декларацію особи, 
уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. 
Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати 
виправлену декларацію.
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У разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне 
подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування 
зобов’язаний подати відповідну декларацію з достовірними відомостями (стаття 45).

1.3. Підготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування
(Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564 «Про 

затвердження Положення про систему підготовки та підвищення кваліфікації державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування»)

Система підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 
місцевого самоврядування
Система підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування (далі -  система підготовки) створюється з метою задоволення 
потреби центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
інших органів і організацій, на які поширюється дія Законів України «Про державну службу» та 
«Про службу в органах місцевого самоврядування» (далі -  органи, на які поширюється дія 
Законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого 
самоврядування»), у високопрофесійних та висококультурних працівниках, здатних 
компетентно і відповідально виконувати управлінські функції, впроваджувати новітні соціальні 
технології, сприяти інноваційним процесам (пункт 1).
До системи підготовки належать навчальні заклади, що виконують освітньо-професійні 
програми підготовки та професійні програми підвищення кваліфікації державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування, програми спеціалізацій за спеціальністю «Публічне 
управління та адміністрування» галузі знань «Управління та адміністрування» , та органи, що 
здійснюють управління підготовкою та підвищенням кваліфікації державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування.
Провідним навчальним закладом системи підготовки є Національна академія державного 
управління при Президентові України (далі -  Національна академія), яка здійснює методичне 
забезпечення професійного навчання державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування та підвищення кваліфікації викладачів, які залучаються для проведення 
зазначеного навчання (пункт 2).

Підготовка посадових осіб місцевого самоврядування
Підготовка посадових осіб місцевого самоврядування -  здобуття освітнього ступеня магістра за 
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Управління та 
адміністрування», в тому числі на основі здобутого раніше освітнього ступеня магістра та 
набутого практичного досвіду за іншою спеціальністю, а також навчання в аспірантурі, 
докторантурі, інших навчальних закладах або наукових установах за спеціальностями, 
спрямованими на провадження професійної діяльності на службі в органах місцевого 
самоврядування (пункт 3).

Програми та вищі навчальні заклади з підготовки магістрів з публічного управління та 
адміністрування
Мета, зміст, строки, форми і методи підготовки та підвищення кваліфікації державних 
службовців і посадових осіб місцевого самоврядування визначаються у відповідних освітньо- 
професійних та професійних програмах, що розробляються навчальними закладами згідно з 
вимогами цього Положення і нормативно-правових актів МОН (пункт 4).
Прийом до вищих навчальних закладів на навчання за освітньо-професійними програмами 
підготовки магістрів з публічного управління та адміністрування проводиться відповідно до
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постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2013 р. № 255 «Про затвердження положень 
про прийом, стажування в органах державної влади і органах місцевого самоврядування 
слухачів, працевлаштування випускників Національної академії державного управління при 
Президентові України, а також переліку органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, в яких проводиться у 2013 -  2018 роках стажування слухачів Національної 
академії» та Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки 
магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань «Державне управління» та 
працевлаштування випускників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 
липня 2009 р. № 789 (пункт 5).
Підготовка магістрів з публічного управління та адміністрування здійснюється за освітньо- 
професійними програмами і передбачає здобуття поглиблених правових, економічних, 
політологічних, управлінських, соціально-гуманітарних, психолого-педагогічних, фахових та 
інших знань, необхідних для нормативно-правового, організаційно-розпорядчого та 
консультаційно-дорадчого забезпечення діяльності органів, на які поширюється дія Законів 
України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування». 
Освітньо-професійні програми розробляються університетами, академіями, інститутами згідно з 
вимогами професійно-кваліфікаційних характеристик посад державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування певних категорій, стандартами освіти і затверджуються МОН за 
погодженням з Нацдержслужбою (пункт 6).
Особи, які успішно пройшли атестацію, отримують документ про вищу освіту встановленого 
зразка освітнього ступеня магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» 
галузі знань «Управління та адміністрування» (пункт 7).

Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування
Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування -  
навчання з метою оновлення та набуття умінь, знань, навичок і здатності виконувати завдання 
та обов’язки, необхідні для провадження професійної діяльності на державній службі та на 
службі в органах місцевого самоврядування (пункт 3).
Підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування є 
безперервним процесом і здійснюється за такими видами:

-  навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації;
-  тематичні постійно діючі семінари;
-  спеціалізовані короткострокові навчальні курси;
-  тематичні короткострокові семінари, зокрема тренінги;
-  стажування в органах, на які поширюється дія Законів України «Про державну 

службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», а також за кордоном;
-  самостійне навчання (самоосвіта);
-  щорічний Всеукраїнський конкурс «Кращий державний службовець» (для державних 

службовців).
Строк та форма підвищення кваліфікації визначаються органом, у якому працює державний 
службовець чи посадова особа місцевого самоврядування, залежно від сфери їх діяльності. При 
цьому строк підвищення кваліфікації з відривом від служби і збереженням заробітної плати не 
повинен перевищувати чотирьох тижнів (за погодженням з Кабінетом Міністрів України, як 
виняток, -  двох місяців), без відриву від служби -  шести місяців, для військовослужбовців, 
працівників органів внутрішніх справ -  90 календарних днів (за умови відшкодування 
фінансових витрат стороною, що приймає, та за рішенням Віце-прем’єр-міністра України 
відповідно до розподілу функціональних обов’язків -  18 місяців) (пункт 8).
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Підвищення кваліфікації за професійними програмами спрямовується на фахове удосконалення 
та оновлення знань і набуття умінь, навичок державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування, які займають посади відповідних категорій в органах, на які поширюється дія 
Законів України «Про державну службу» та «Про службу в органах місцевого самоврядування», 
а також осіб, зарахованих до кадрового резерву.
Підвищення кваліфікації за професійними програмами здійснюється протягом першого року 
роботи для вперше прийнятих на державну службу чи службу в органах місцевого 
самоврядування або обраних та призначених на відповідні посади, а також у разі потреби перед 
або за результатами чергової атестації, але не рідше ніж один раз на п’ять років.
Професійна програма передбачає навчання:
за загальною складовою частиною -  удосконалення та оновлення знань і набуття умінь, навичок 
у вирішенні правових, економічних, політологічних, управлінських, соціально-гуманітарних та 
інших питань професійної діяльності державного службовця і посадової особи місцевого 
самоврядування на посадах відповідної категорії;
за функціональною складовою частиною -  здобуття додаткових знань і набуття умінь, навичок 
відповідно до вимог професійно-кваліфікаційних характеристик державних службовців і 
посадових осіб місцевого самоврядування певних категорій посад;
за галузевою складовою частиною -  здобуття додаткових знань з новітніх досягнень у певній 
галузі чи сфері діяльності.
Вимоги до структури і змісту професійних програм розробляються Національною академією та 
затверджуються Нацдержслужбою.
Професійні програми розробляються відповідними навчальними закладами, узгоджуються з 
Нацдержслужбою та органами, на які поширюється дія Законів України «Про державну службу» 
та «Про службу в органах місцевого самоврядування» (пункт 9).
Фінансування підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб 
місцевого самоврядування здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, 
бюджету Автономної Республіки Крим та інших джерел (пункт 18).

1.4. Методика складання посадової інструкції ( для формування посадової інструкції
старости громади):

На сьогодні існує значна кількість різних професій і посад, а тому постає питання про їх 
розмежування шляхом чіткого визначення функціональних обов’язків, які повинні виконувати 
відповідні працівники. З огляду на це, вкрай необхідною є наявність такого правового 
документа, який би регламентував конкретні обов’язки, завдання, права, відповідальність, 
організаційно-правовий статус старости та забезпечував би йому належні умови для ефективної 
праці, а саме -  посадової інструкції. Вона дозволить виключити вільне трактування старостою їх 
функцій і повноважень, допоможе уникнути необхідності постійного роз’яснення їхніх 
зобов’язань, а також заощадить час при ознайомленні новообраного старости з його завданнями 
та обов’язками.
Посадова інструкція -  це документ, який регламентує організаційно-правовий статус 
працівників і визначає їх конкретні завдання та обов’язки, права, повноваження, 
відповідальність, знання та кваліфікацію, які необхідні для забезпечення ефективної роботи 
працівників. Вимоги посадових інструкцій враховуються під час добору кандидатів на вільні 
посади, переведенні на іншу роботу, атестації працівників та притягненні їх до дисциплінарної 
відповідальності в разі невиконання чи неналежного виконання обов’язків, порушення правил 
внутрішнього трудового розпорядку тощо.
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Загальні вимоги
На практиці роботодавці досить часто покладають обов’язки складання посадових інструкцій на 
працівників відділу кадрів. Проте останні не можуть та й не повинні знати всіх нюансів роботи 
за кожною посадою, тому й доручати розробку таких інструкцій кадровикам недоцільно. 
Набагато ефективніше буде, якщо посадові інструкції складатимуть керівники структурних 
підрозділів для посад (професій) працівників у відповідності до штатного розпису. А от 
затверджувати такі інструкції обов’язково має роботодавець чи уповноважена ним особа. Слід 
зазначити, що візи юрисконсульта (юриста) не є обов’язковими під час затвердження посадових 
інструкцій, оскільки у законодавстві не міститься такої вимоги. Водночас необхідно зважати на 
те, що у разі виникнення суперечностей між найманим працівником і роботодавцем щодо 
невідповідності, наприклад, положень посадової інструкції та чинної кваліфікаційної 
характеристики, комісія по трудових спорах або суд враховуватиме такий факт не на користь 
останньої сторони. Тому голові громади бажано все ж таки погоджувати посадові інструкції 
старост з фахівцями у сфері трудового законодавства, користуючись послугами приватних 
юристів у разі відсутності такої посади у виконавчому комітеті ради.
Посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені у штатному розписі 
(виняток можуть становити окремі керівники, правове становище яких визначено у статуті 
підприємства чи в Положенні про структурний підрозділ, де зазначено основні завдання, 
обов’язки, права та відповідальність цих керівників). Для представників робочих професій 
складаються робочі інструкції, але наразі ми зосередимося саме на посадових, а не робочих 
інструкціях.
Звісно, до процесу розробки кожної конкретної посадової інструкції слід підходити 
індивідуально, але існують і загальні правила їх складання. Так, структура, зміст розділів 
посадової інструкції визначено у Загальних положеннях випуску 1 Довідника кваліфікаційних 
характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної 
політики України від 29 грудня 2004 року № 336 (далі -  ДКХП), на основі положення про 
відповідний структурний підрозділ і типових кваліфікаційних характеристик, які містяться у 
галузевих випусках ДКХП. Оскільки в Україні триває процес перегляду, удосконалення та 
розроблення кваліфікаційних характеристик і деякі галузеві випуски ДКХП й досі відсутні, то за 
потреби можна користуватися кваліфікаційними характеристиками відповідних довідників, 
виданих ще за радянських часів, які залишаються чинними й досі згідно з Постановою 
Верховної Ради України «Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів 
законодавства Союзу РСР» від 12 вересня 1991 р. № 1545-XII, за умови відповідності назв 
посад (професій) вимогам Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор 
професій», затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 р. № 327 
(далі -  Класифікатор професій). Якщо ж кваліфікаційних характеристик немає взагалі, то 
посадові інструкції розроблюються з огляду на розподіл праці, завдання та обов’язки, які 
плануються або фактично склалися між працівниками у процесі роботи.
Під час складання посадових інструкцій слід використовувати:

-  Класифікатор професій;
-  відповідні кваліфікаційні характеристики професій працівників згідно з ДКХП;
-  локальні нормативні документи підприємства:
-  статут;
-  колективний договір;
-  правила внутрішнього трудового розпорядку.

Виходячи з особливостей штатного розпису виконавчого комітету ради, структурних 
перетворень, оптимізації штатів, раціонального розподілу праці або інших причин, пов’язаних із 
виробничою необхідністю, коло завдань та обов’язків, що містяться у Положенні про старосту 
громади, може бути розширено під час розробки посадових інструкцій старост функціями,

15



передбаченими для різних груп професій, але рівними чи нижчими за складністю та виконання 
яких не потребує іншої кваліфікації, або звужено за рахунок їх розподілу між окремими 
виконавцями. Старости мають володіти знаннями, навичками та вмінням виконувати роботи, 
передбачені кваліфікаційними характеристиками для працівників нижчої кваліфікації цієї самої 
посади (професії).
Зміни та доповнення до посадових інструкцій, які суттєво впливають на їх зміст (наприклад, у 
разі перерозподілу обов’язків між працівниками у зв’язку зі скороченням чисельності, 
раціональним розподілом праці, змінами у Класифікаторі професій чи ДКХП щодо назви 
посади, змісту завдань та обов’язків, кваліфікаційних вимог, уточнення професійної 
термінології тощо) можна вносити лише на підставі наказу (розпорядження) роботодавця.
Якщо зміни, що вносяться до посадових інструкцій, пов’язані зі зміною істотних умов 
праці (режиму роботи, найменування посади, категорії, суміщення професій тощо), то 
працівника необхідно повідомити про це не пізніше ніж за два місяці до набрання чинності 
зазначеними змінами (ст. 32 КЗпП).
А от за потреби внесення деяких поправок до тексту посадової інструкції, які пов’язані з 
незначними недоліками (помилки в написанні, неправильне застосування розділових знаків чи 
формулювань, що можуть вплинути на правильне розуміння тексту) отримання відповідного 
наказу роботодавця не є обов’язковим.
Роботодавець або інша уповноважена ним особа має ознайомлювати працівника під підпис з 
його посадовою інструкцією під час прийняття на роботу. Хоча таку процедуру чітко не 
виписано у законодавстві України, але у ст. 29 КЗпП передбачено, що до початку роботи за 
укладеним трудовим договором роботодавець, зокрема, зобов’язаний роз’яснити працівникові 
його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому 
місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, 
та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких 
умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору, а також ознайомити 
працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором 
підприємства.
А посадова інструкція і є саме тим документом, в якому визначено конкретні завдання та 
обов’язки працівника, його права та відповідальність. Ознайомлення працівника з нею під 
підпис виключить можливі питання при виникненні спору про зміст його трудових функцій, а 
також під час вирішення трудового спору у зв’язку з порушенням працівником трудових 
обов’язків.
Зазвичай, посадова особа, яка є відповідальною за кадрові питання на підприємстві (інспектор з 
кадрів, начальник відділу кадрів тощо) веде обліковий журнал, в якому кожен із працівників 
після ознайомлення з посадовою інструкцією залишає свій підпис із зазначенням дати.
Під час введення до штатного розпису нових посад слід паралельно розробити й відповідні 
посадові інструкції.
Зверніть увагу, що посадові інструкції складаються на посаду (професію), а не на окремого 
працівника. Тому достатньо буде однієї посадової інструкції конкретної посади старости для 
двох і більше працівників. Також слід наголосити, що вписування до посадових інструкцій 
будь-яких приватних даних працівника (наприклад, прізвища, ім’я та по батькові) чинним 
законодавством не передбачено.
Структура інструкції
Під час розробки посадових інструкцій необхідно використовувати єдиний загальноприйнятий 
підхід щодо їх побудови та забезпечувати чітке і стисле формулювання змісту кожного розділу. 
Зараз набирає обертів розробка посадових інструкцій у вигляді таблиць -  зазвичай, при цьому їх 
«творці» посилаються на міжнародні стандарти, наприклад, КО 9000 (серію міжнародних 
стандартів, що описують вимоги до системи менеджменту якості організацій і підприємств).

16



Але це є некоректним і нелегітимним, бо норми та вимоги Загальних положень ДКХП, 
передбачають тільки текстовий варіант.
Так, посадові інструкції складаються з розділів, розташованих за такою структурою:
1. Загальні положення
Містить основні дані про посаду, сферу діяльності працівника, найменування структурного 
підрозділу, де він працює, перелік законодавчих актів, нормативних та інших документів, якими 
працівник керується у своїй роботі, порядок призначення на посаду звільнення та припинення 
виконання посадових обов’язків, безпосередню підпорядкованість та наявність підлеглих, 
порядок заміщення інших працівників на період їхньої тимчасової відсутності (відпустка, 
навчання, хвороба тощо), а також хто заміщує його. До цього розділу можна ще внести 
кваліфікаційні вимоги, що висуваються до працівника (рівень освітньої підготовки, рівень 
кваліфікації, фах, необхідний стаж роботи за фахом), якщо їх не визначено окремим розділом.
2. Завдання та обов’язки
Цей розділ характеризує зміст діяльності працівника й включає в себе конкретний перелік 
завдань, обов’язків і видів робіт, закріплених за працівником щодо напряму його діяльності, 
викладений у лаконічній формі, починаючи з визначення організаційно-юридичних ознак 
(керує, організовує, розглядає, забезпечує, контролює, спостерігає, виконує, здійснює, бере 
участь тощо) та визначає самостійну ділянку роботи для кожного працівника, перелік об’єктів 
управління або зон обслуговування, закріплених за працівником, а також встановлює правила, 
норми та технічні вимоги, яких слід дотримуватися під час роботи.
Зміст завдань та обов’язків має викладатися за ступенем їх важливості та частоти виконання: 
спочатку наводяться основні, виконання яких займає найбільшу частину робочого часу, потім 
допоміжні, додаткові та періодичні, що виконуються час від часу. Завдання та обов’язки 
працівників мають відповідати завданням і функціям підрозділу, де вони працюють і не 
дублювати обов’язки інших працівників.
3. Повинен знати
У цьому розділі має міститися перелік мінімальних вимог до спеціальних знань, умінь, 
майстерності працівників у відповідності до реальних умов їх діяльності, особливостей 
устаткування, інструментів, матеріалів тощо, достатніх для якісного виконання покладених на 
них завдань та обов’язків. До цього розділу належать також вимоги щодо знань законодавчих 
актів та нормативних документів, необхідних працівнику для виконання своїх посадових 
обов’язків.
4. Права
Визначаються повноваження, делеговані працівникам, за допомогою яких забезпечується 
виконання покладених на них завдань та обов’язків. Наприклад, вносити пропозиції в межах їх 
компетенції, отримувати необхідну інформацію від інших працівників, виконувати обов’язки 
представництва щодо певних питань, узгоджувати проекти документів, брати участь у нарадах, 
звертатися до керівництва з питань сприяння виконання покладених завдань та обов’язків тощо.
5. Відповідальність
Зазначаються критерії оцінки якості та своєчасності виконання завдань, обов’язків і робіт, 
ступінь персональної відповідальності працівників за невиконання, неякісне або несвоєчасне їх 
виконання, за спричинення матеріальних збитків та незастосування належних заходів у межах 
своїх обов’язків і повноважень, порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, правил 
охорони праці, техніки безпеки тощо.
6. Кваліфікаційні вимоги
У даному розділі зазначається інформація щодо спеціалізації працівника, його освітньо- 
кваліфікаційного рівня (магістр, спеціаліст, бакалавр, молодший спеціаліст), професійної 
підготовки на виробництві та досвіду роботи, а в окремих випадках додаткові особливі вимоги, 
необхідні для належного виконання покладених на працівника завдань та обов’язків.
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7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою
Визначається коло основних взаємовідносин працівників під час виконання покладених на них 
завдань та обов’язків із співробітниками свого або інших структурних підрозділів, а також зі 
сторонніми підприємствами, організаціями, установами, з якими працівник має службові 
взаємовідносини, строки отримання та надання взаємної інформації (за наявності), порядок 
погодження та затвердження відповідних документів тощо.
У розділі зазначається від кого (кому), терміни протягом якого строку та яку інформацію 
отримує (надає) працівник, з ким спільно готує та погоджує проекти документів, кому і в які 
терміни надсилає виконану роботу або від кого її отримує, з ким і з яких питань (наприклад, 
забезпечення матеріальними ресурсами, виконання навантажувально-розвантажувальних робіт, 
пожежної безпеки) має взаємовідносини.
Необхідно зазначити, що два останні з наведених розділів (тобто щодо кваліфікаційних вимог 
працівника та взаємовідносин за посадою) не є обов’язковими елементами усіх посадових 
інструкцій і вносяться до них лише за потреби.
Залежно від нумерації розділів, прийнятої у тій чи іншій посадовій інструкції, послідовно (у 
стовпчик) за текстом нумерується та наводиться кожна із позицій змісту інформації, що 
міститься у цих розділах. Наприклад:

-  розділ 1 «Загальні положення» -  нумерація позицій змісту інформації цього розділу 
буде такою 1.1 ... , 1.2 ... , 1.3 ... тощо;

-  розділ 2 «Завдання та обов’язки» -  2.1 ... , 2.2 ... , 2.3 ... і так далі.
Таким чином, кожна із позицій, що входить до посадової інструкції, буде мати притаманний 
тільки їй номер.
У правому верхньому кутку першої сторінки посадової інструкції зазначається слово 
«Затверджую», вказується посада, ініціали та прізвище керівника, його підпис і дата 
затвердження.
У заголовку посадової інструкції наводиться повна назва посади, яка має відповідати 
професійній назві роботи, передбаченій у Класифікаторі професій, та повна назва відповідного 
структурного підрозділу.
Посадові інструкції складаються у двох примірниках, один з яких зберігається у відділі кадрів, а 
другий -  у керівників відповідних структурних підрозділів. Працівнику видається під підпис 
копія посадової інструкції.
Наприкінці варто зазначити, що посадові інструкції можуть бути як типовими, так і 
конкретними (деталізованими).
Типові розроблюються для груп працівників, які виконують одну роботу та обіймають однакові 
посади, а також для однотипних організацій та структурних підрозділів, а деталізовані -  для 
конкретного працівника, який працює на певному робочому місці та виконує завдання та 
обов’язки, притаманні тільки його посаді (професії).
Також слід звернути увагу на те, що розробляючи посадові інструкцій, необхідно звертати увагу 
на правомірність використання тих чи інших посад (професій), оскільки останні обов’язково 
повинні відповідати чинному Класифікатору професій.

1.5. Питання оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування об’єднаних
територіальних громад

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА 

від 9 грудня 2015 р. № 1044 
Київ
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Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 «Про 
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 
органів прокуратури, судів та інших органів» (Офіційний вісник України, 2006 р., № 10, ст. 632; 
2007 р., № 37, ст. 1455; 2010 р., № 86, ст. 3031; 2013 р., 35, ст. 1244) зміни, що додаються.
2. Рекомендувати органам місцевого самоврядування зберегти за особами, які здійснювали 
повноваження сільського, селищного, міського голови відповідної територіальної громади до 
об’єднання і виконують обов’язки старости до обрання на перших виборах старост, посадовий 
оклад, надбавки та доплати, які були їм встановлені на час переведення на посаду старости.

Прем’єр-міністр України А. ЯЦЕНЮК

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 грудня 2015 р. № 1044

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України
від 9 березня 2006 р. № 268

1. Доповнити додаток 50 після позиції
«Заступник міського 2054 2022 1969 1926 1776 1530 1284»
голови з питань
діяльності виконавчих
органів, секретар ради,
керуючий справами
(секретар)
виконавчого комітету 
такою позицією:
«Староста 2054 2022 1969 1926 1776 1530 1284».

2. Доповнити додаток 54 після позиції
«Заступник голови з 1150 1070 1027 990 »
питань діяльності
виконавчих органів 
такою позицією:
«Староста 1150 1070 1027 990 947».

РОЗДІЛ 2

ПРАВОВА ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОСТИ

2.1. Порядок обрання старости та основні повноваження

Відповідно до ст. 2 Закон України «Про місцеві вибори» вибори старости проводяться за 
мажоритарною системою відносної більшості в єдиному одномандатному виборчому окрузі, до 
якого входить територія відповідного населеного пункту (села або селища) у складі об'єднаної

Деякі питання оплати праці посадових осіб місцевого
самоврядування об’єднаних територіальних громад
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сільської, селищної, міської територіальної громади. Тобто старостою буде обрано того з 
кандидатів, за якого віддасть голоси більшість виборців, які матимуть право голосу на виборах 
старости та візьмуть у них участь.

Взяти участь у виборах та віддати свій голос за того чи іншого кандидата на посаду 
старости зможуть громадяни України, які мають право голосу відповідно до статті 70 
Конституції України, та проживають на території населеного пункту (села або селища), де за 
рішенням об'єднаної сільської, селищної, міської територіальної громади проводяться такі 
вибори. Приналежність виборця до числа членів відповідної територіальної громади, для 
представлення інтересів яких і обирається староста, визначається його зареєстрованим місцем 
проживання внесеним до паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення 
громадянина України для осіб яких нещодавно прийнято до громадянства України та які в день 
проведення виборів старости не встигли отримати паспортний документ. Виборці 
безпосередньо обирають старосту шляхом голосування за кандидатів, висунутих та 
зареєстрованих виборчими комісіями у встановленому законом порядку (ст. 5 Закону України 
«Про місцеві вибори»).

Кандидатами на посаду старости можуть бути зареєстровані громадяни України, які досягли 
вісімнадцяти років, не визнані судом недієздатними, не мають судимості за вчинення тяжкого 
або особливо тяжкого злочину, злочину проти виборчих прав громадян чи корупційного 
злочину, яку не погашено або ж не знято в установленому законом порядку. Будь-яких інших 
обмежень та цензів для кандидатів на посаду старости законом не визначено.

Для кандидатів на посаду старости не передбачено наявності якоїсь спеціальної освіти або 
проходження підготовки за напрямком державного чи муніципального управління, наявності 
практичного досвіду роботи на державній службі або на службі в органах місцевого 
самоврядування. Навіть вимог до кандидатів щодо належності до числа членів територіальної 
громади (наявність зареєстрованого місця проживання на території населеного пункту, 
віднесеного до одномандатного виборчого округу для проведення виборів старости) закон не 
висуває.

Закон не встановлює обмежень щодо максимального віку кандидатів на посаду старости. 
Відповідно до ч. 6 ст. 14 Закону України «Про місцеві вибори» перші вибори старости 
призначаються радою об’єднаної територіальної громади.

Відтак місцева рада ОТГ має свої рішенням насамперед визначити населені пункти зі складу 
ОТГ, у яких обиратимуться старости та призначити перші вибори таких старост. Чинним 
законодавством не визначено строк, протягом якого місцевою радою ОТГ має бути прийнято 
рішення про призначення перших виборів старости у визначених нею поселеннях. Тому місцева 
рада на одному пленарному засіданні має прийняти рішення про визначення населених пунктів, 
в яких вводитиметься посада старости для представництва інтересів їх жителів та призначити 
перші вибори старости.

До обрання старост на перших виборах відповідно до пункту 3 Перехідних положень 
Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» обов’язки старости у тих 
селах та селищах, де знаходилися органи місцевого самоврядування територіальних громад, що 
об’єдналися, здійснюються особою, яка здійснювала повноваження сільського, селищного 
голови відповідної територіальної громади до об’єднання. І

І хоча згідно Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві 
вибори» передбачено можливість обрання старости для представництва інтересів жителів села,
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селища (тобто одного населеного пункту), запровадження однієї посади старости на декілька 
сіл, селищ задля недопущення випадків непредставлення інтересів жителів у виконавчому 
комітеті та перед органами ради ОТГ вцілому схвалено Комітетом з питань державного 
будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Верховної Ради України. Так, 
у своїй відповіді на звернення Центральної виборчої комісії щодо можливості обрання одного 
старости виборцями декількох населених пунктів ОТГ на підставі відповідного рішення 
місцевої ради Комітет зазначив, що старосту було включено до системи місцевого 
самоврядування з метою створення умов для належного представлення інтересів жителів у 
вирішенні питань місцевого значення, участі у реалізації соціально-економічного, культурного 
розвитку відповідної території, задоволення соціальних, побутових та інших потреб шляхом 
сприяння у наданні їм відповідних послуг. Тому з метою недопущення порушення принципу 
рівності прав громадян на участь у вирішенні питань місцевого значення, серед населених 
пунктів ОТГ не може бути таких, жителі яких будуть позбавленні можливості скористатися 
своїм правом на обрання старости для належного представлення їхніх інтересів у виконавчих 
органах сільської, селищної, міської ради ОТГ. Тому місцева рада, виходячи з власних 
організаційних, фінансових та матеріальних можливостей, своїм рішенням визначає кількість 
старост, які будуть обрані в об’єднаній територіальній громаді та відповідні території 
об’єднаної територіальної громади, на якій старости будуть реалізовувати свої права та 
виконувати обов’язки. За результатами обговорення питання на засіданні Комітету 
рекомендовано здійснити уточнення положень Законів України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», «Про місцеві вибори» та «Про добровільне об'єднання територіальних громад» з 
метою забезпечення їх однозначності тлумачення та практичного застосування в питаннях 
можливості обрання одного старости виборцями декількох населених пунктів

З урахуванням ст. 141 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» населені пункти, 
у яких обирається староста для представлення інтересів їх жителів, визначаються за рішенням 
місцевої ради ОТГ. При цьому староста обирається на весь строк повноважень місцевої ради 
ОТГ.

Основні повноваження старости, як складового елементу системи місцевого 
самоврядування, визначені ч. 3 ст. ст. 141 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні».

Староста наділяється повноваженнями:

1) представляє інтереси жителів села, селища у виконавчих органах сільської, селищної, 
міської ради;

2) сприяє жителям села, селища у підготовці документів, що подаються до органів 
місцевого самоврядування;

3) бере участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині 
фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища;

4) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради з питань 
діяльності на території відповідного села, селища виконавчих органів сільської, селищної, 
міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових 
осіб; 5

5) здійснює інші обов'язки, визначені Положенням про старосту.
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Також, староста за посадою є членом виконавчого комітету ради ОТГ. Тому важливе 
значення у належній та ефективній реалізації його функцій, як члена виконкому, має якісний 
Регламент цього виконавчого органу, де слід детально виписати процедурні моменти участі 
старости у його роботі.

Як член виконавчого комітету староста має право вносити пропозиції, зауваження з питань, 
що стосуються села, селища, інтереси якого він представляє, в області повноважень 
виконавчого комітету місцевої ради, зокрема, у таких сферах: соціально-економічного і 
культурного розвитку, планування та обліку; бюджету, фінансів і цін; управління комунальною 
власністю; житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, 
громадського харчування, транспорту і зв'язку; будівництва; освіти, охорони здоров'я, культури, 
фізкультури і спорту; регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища; соціального захисту населення; зовнішньо-економічної діяльності; оборонної 
роботи; адміністративно-територіального устрою; забезпечення законності, правопорядку, 
охорони прав, свобод і законних інтересів громадян; надання безоплатної первинної правової 
допомоги; відзначення державними нагородами України тощо.

Загалом же Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 141) визначено 
загальні засади функціонування інститут старости, його правового статусу. Для чіткого 
регулювання та конкретизації цієї діяльності місцевим радам ОТГ пропонується приймати 
Положення про старосту, у якому визначати його права та обов’язки, порядок звітування перед 
радою та жителями, інші питання його поточної діяльності.
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Проект
ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

ПРО СТАРОСТУ СЕЛА (СЕЛИЩА)__________________
______________________СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ, МІСЬКОЇ)

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Положення про старосту села (селища)____________ ________________ сільської
(селищної, міської) об’єднаної територіальної громади (далі -  Положення) розроблено 
відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про добровільне
об’єднання територіальних громад» та статуту ___________ сільської (селищної, міської)
об’єднаної територіальної громади і визначає права і обов’язки старости, порядок його обрання 
та припинення повноважень, порядок звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з 
діяльністю старости.
1.2. Положення затверджується сільською (селищною, міською) радою відповідної 
територіальної громади.

II. ПРАВОВИЙ СТАТУС СТАРОСТИ
2.1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, який представляє інтереси 
жителів села (селища) (у селах, селищах, визначених за рішенням місцевої ради об’єднаної 
територіальної громади, утвореної відповідно до Закону України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад», за винятком її адміністративного центру) у виконавчих органах 
сільської (селищної, міської) ради об’єднаної територіальної громади.
2.2. Правовий статус старости визначається Конституцією України, законами України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України та цим Положенням.
Староста діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і 
законами України, у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами 
Президента України, Кабінету Міністрів України, а в Автономній Республіці Крим -  також 
нормативно-правовими актами Верховної Ради і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
прийнятими у межах їхньої компетенції., статутом сільської (селищної, міської) об’єднаної 
територіальної громади, цим Положенням, іншими рішеннями органів місцевого 
самоврядування відповідної територіальної громади.
2.3. Староста за посадою входить до складу виконавчого комітету сільської (селищної, міської) 
ради об’єднаної територіальної громади.
2.3. Староста зобов’язаний:
1) сприяти жителям села (селища) у підготовці документів, що подаються до органів місцевого 
самоврядування;
2) брати участь у підготовці проекту бюджету територіальної громади в частині фінансування 
програм, що реалізуються на території відповідного села (селища);
3) вносити пропозиції до виконавчого комітету сільської (селищної, міської) ради з питань 
діяльності на території відповідного села (селища) виконавчих органів сільської (селищної, 
міської) ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових 
осіб;
4) погоджувати проекти рішень сільської (селищної, міської) ради об’єднаної територіальної 
громади, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на її території;
5) шанобливо ставитися до жителів села (селища) та їхніх звернень до органів місцевого 
самоврядування;

2.2. Приміряє положення про старосту об’єднаної територіальної громади
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6) здійснювати моніторинг за станом довкілля, станом об’єктів інфраструктури, громадським 
правопорядком;
7) здійснювати моніторинг за дотриманням прав і законних інтересів жителів села (селища) у 
сфері соціального захисту, культури, освіти, спорту, туризму, житлово-комунального 
господарства, реалізації права на працю, медичну допомогу;
8) не допускати дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого 
самоврядування та держави;
9) виконувати інші обов’язки, визначені Положенням про старосту, статутом об’єднаної 
територіальної громади, актами органів місцевого самоврядування об’єднаної територіальної 
громади.
2.4. Староста має право:
1) брати участь у пленарних засіданням сільської (селищної, міської) ради об’єднаної 
територіальної громади, з правом дорадчого голосу, а також у засіданнях постійних комісій 
ради;
2) взаємодіяти з сільською (селищною, міською) радою об’єднаної територіальної громади, 
підприємствами, установами, організаціями комунальної форми власності та їх посадовими 
особами, що розташовані на території територіальної громади, громадськими об’єднаннями, які 
діють на території територіальної громади, а також іншими суб’єктами та інституціями;
3) одержувати безоплатно від виконавчих органів ради об’єднаної територіальної громади, 
підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб, що 
розташовані на території територіальної громади, необхідні для виконання покладених на нього 
завдань інформацію, документи і матеріали.
2.5. Староста здійснює свої повноваження на постійній основі.

III. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ 
ПОВНОВАЖЕНЬ СТАРОСТИ
3.1. Староста обирається в порядку, визначеному законом, на строк повноважень сільської 
(селищної, міської) ради об’єднаної територіальної громади.
3.2. Вибори старости (крім перших) відбуваються одночасно з виборами сільського (селищного, 
міського) голови, депутатів ради об’єднаної територіальної громади.
3.3. Особа, що обирається на посаду старости, повинна бути громадянином України, мати право 
голосу відповідно до статті 70 Конституції України, не мати судимості за вчинення умисного 
злочину або ця судимість повинна бути погашена або знята в установленому законом порядку.
3.6. Повноваження старости припиняються одночасно із припиненням повноважень сільської 
(селищної, міської) ради об’єднаної територіальної громади.
3.7. Повноваження старости припиняються достроково у разі:
1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради об’єднаної територіальної громади 
про складення ним повноважень старости;
2) припинення його громадянства;
3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за 
правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права 
займати посади або займатися діяльністю, що пов’язана з виконанням функцій держави або 
місцевого самоврядування;
5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;
6) його смерті.
Повноваження старости припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:
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1) з підстав, зазначених у підпунктах 1, 2, 5, 6 абзацу першого цього пункту, -  з дня прийняття 
відповідною радою об’єднаної територіальної громади рішення, яким береться до відома 
зазначений факт;
2) з підстав, зазначених у підпунктах 3, 4 абзацу першого цього пункту, -  з дня, наступного за 
днем одержання радою об’єднаної територіальної громади або її виконавчим комітетом копії 
відповідного рішення суду без прийняття рішення відповідної ради об’єднаної територіальної 
громади.
3.8. У разі звільнення з посади старости у зв’язку з достроковим припиненням його 
повноважень, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень, повноваження 
старости здійснює тимчасово виконуючий обов’язки старости, якого призначає сільський 
(селищний, міський) голова об’єднаної територіальної громади. Тимчасово виконуючий 
обов’язки старости здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення 
повноважень старости і до моменту початку повноважень старости, обраного на позачергових 
виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії відповідної сільської (селищної, 
міської) ради, обраної на чергових (позачергових) місцевих виборах.

IV. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРОСТИ
4.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, діловодства та інші питання 
організації діяльності старости визначаються сільською (селищною, міською) радою об’єднаної 
територіальної громади.
4.2. Час прийому жителів старостою повинен становити не менше як три дні на тиждень, один із 
яких не менш як до 19-ї години.
4.3. Діяльність старости фінансується за рахунок бюджету сільської (селищної, міської) ради 
об’єднаної територіальної громади.

V. ПІДЗВІТНІСТЬ, ПІДКОНТРОЛЬНІСТЬ ТА 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТАРОСТИ
5.1. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, підконтрольним і 
відповідальним перед жителями села (селища), відповідальним -  перед сільською (селищною, 
міською) радою об’єднаної територіальної громади.
5.3. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед жителями села (селища) 
на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не менше половини депутатів сільської 
(селищної, міської) ради об’єднаної територіальної громади староста зобов’язаний прозвітувати 
перед радою про свою роботу у будь-який визначений ними термін.
5.2. Повноваження старости, крім випадків, визначених пунктом 3.7. цього Положення, можуть 
бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і 
свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень.
5.3. Повноваження старости за наявності підстав, передбачених пунктом 5.2. цього Положення, 
можуть бути припинені достроково за пропозицією, внесеною в порядку місцевої ініціативи 
двома третинами жителів села (селища), які мають право голосу відповідно до статті 70 
Конституції України, належать до відповідної територіальної громади та зареєстровані на 
території відповідного населеного пункту (села або селища), або за ініціативи однієї третини 
депутатів від загального складу ради рішенням відповідної ради, прийнятим шляхом таємного 
голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.
5.4. Староста може бути притягнений до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, 
адміністративної та кримінальної відповідальності, визначеної законом.
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2.3. Делеговані повноваження старости

Відповідно до ч. 1 п б пп. 5 ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
виконавчі органи сільських, селищних, міських рад наділені делегованими повноваженнями 
вчиняти нотаріальні дії з питань, віднесених законом до їх відання, та здійснювати державну 
реєстрацію актів цивільного стану (за винятком виконавчих органів міських рад (крім міст 
обласного значення)).

Виконавчі органи сільських, селищних і міських (крім міст обласного значення) рад 
являються органами державної реєстрації цивільного стану (ч. 1 ст. 4 Закону України «Про 
державну реєстрацію актів цивільного стану»). Тобто на сьогоднішній день жителі сіл та селищ, 
де розміщуються виконавчі органи місцевого самоврядування, отримують адміністративні 
послуги щодо реєстрації актів цивільного стану. Відповідно до ч. 2 ст. 6 Закону України Про 
державну реєстрацію актів цивільного стану» до компетенції виконавчих органів місцевого 
самоврядування віднесено здійснення державної реєстрації народження фізичної особи та її 
походження, шлюбу та смерті.

Після об’єднання територіальних громад виконавчі органи ради ОТГ будуть розміщуватися 
в адміністративному центрі ОТГ, а жителям сіл та селищ, де знаходилися органи місцевого 
самоврядування територіальних громад, які взяли участь в об’єднанні, для отримання 
адміністративних послуг щодо державної реєстрації актів цивільного стану (народження, 
походження, шлюбу та смерті) необхідно буде здійснювати поїздки до адміністративного 
центру. Водночас, робоче місце старости буде знаходитися на території такого села або селища. 
Тому в Положенні про старосту слід передбачити його повноваження проводити державну 
реєстрацію актів цивільного стану, здійснювати необхідні актові записи, вносити необхідні 
записи до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, вести його, зберігати архівний 
фонд, видавати замовникам послуг необхідні документи, щоб мінімізувати незручності жителям 
відповідного населеного пункту.

Не виключено, що в контексті розширення повноважень органів місцевого самоврядування 
в процесі проведення реформи децентралізації відбудеться включення до компетенції 
виконавчих органів місцевого самоврядування інших повноважень з питань державної 
реєстрації актів цивільного стану, які зараз залишаються за відділами державної реєстрації актів 
цивільного стану районних та міських управлінь юстиції.

Що стосується вчинення нотаріальних дій, то до повноважень виконавчих органів сільських 
рад (посадових осіб місцевого самоврядування) відповідно до ст. 37 Закону України «Про 
нотаріат» віднесено вчинення наступних нотаріальних дій: вжиття заходів щодо охорони 
спадкового майна, посвідчення заповітів (крім секретних), видача дублікатів посвідчених ними 
документів, засвідчення вірності копій (фотокопій) документів та виписок з них, засвідчення 
справжності підпису на документах, видача свідоцтва на право на спадщину, видачу свідоцтва 
про право власності на частку у спільному майні подружжя в разі смерті одного з них. При 
цьому останні дві нотаріальні дії можуть бути вчинені лише уповноваженими посадовими 
особами місцевого самоврядування, які мають вищу юридичну освіту, досвід роботи в галузі 
права не менше 3 років, пройшли протягом року стажування у державній нотаріальній конторі 
або приватного нотаріуса, завершили навчання щодо роботи з Єдиними та державними 
реєстрами, що функціонують в системі Міністерства юстиції України, та склали іспит зі 
спадкового права у порядку, встановленому Міністерством юстиції України. З

З урахуванням вказаного, до повноважень старост, які будуть обрані для представництва 
інтересів жителів сіл, може бути віднесено вчинення нотаріальних дій, окрім видачі свідоцтв
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про право на спадщину та свідоцтв про право власності на частку в спільному майні подружжя у 
випадку смерті одного з них.

Законом України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» 
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради визначено як орган, що здійснює 
реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної 
адміністративно територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної 
сільської, селищної, міської ради. Тому, на старосту можна покласти обов’язки здійснення 
реєстрації чи зняття з реєстрації місця проживання осіб з внесенням інформації до реєстру 
територіальної громади та документів, до яких вносяться такі відомості, подальшої передачі 
відповідної інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, видачі необхідних 
довідок з цих питань.

Отже, повноваження та посадові обов’язки старости, у порівнянні із наведеними у ч. 3 ст. 
141 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», можуть бути розширені в 
питаннях вчинення нотаріальних дій, державної реєстрації актів цивільного стану громадян та 
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання осіб. Для впровадження таких функціональних 
напрямків діяльності старост рекомендується використовувати у практичній роботі лист 
роз’яснення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України. До вказаного листа додається алгоритм дій виконавчих органів ради ОТГ 
у випадку прийняття нею рішення про уповноваження старост на вчинення нотаріальних дій та 
дій з державної реєстрації цивільного стану громадян. Слідуючи вказаному алгоритму рада ОТГ 
окрім прийняття рішення про уповноваження старост на виконання повноважень виконавчих 
органів повинна затвердити Положення про старосту з урахуванням наданих йому повноважень 
та покладенням відповідних обов’язків на забезпечення виконання вимог законів, покласти на 
виконавчі органи ради обов’язку організувати робоче місце старості та надання йому 
необхідного матеріально-технічного забезпечення, направлення старости на навчання, що 
проводяться територіальним органами Міністерства юстиції України.

РОЗДІЛ 3
УЧАСТЬ СТАРОСТИ В ПРОЦЕСІ МОНІТОРИНГУ, КОНТРОЛЮ 

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЮДЖЕТУ В ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАДАХ

3.1. Практичні рекомендації щодо фінансових компетенцій старости

Децентралізація в цілому є комплексною системою заходів щодо створення й 
використання певних механізмів функціонування органів місцевого самоврядування, яка 
передбачає перерозподіл функцій між державними та місцевими владними інститутами і 
приведення у відповідність до цих функцій фінансових ресурсів. Бюджетна децентралізація, як 
одна з ланок цієї системи, має на меті такий перерозподіл фінансових ресурсів місцевих і 
державного бюджетів, який має забезпечить належний рівень фінансування територіальних 
громад, місцевому самоврядуванню право і можливість фінансування виконання функцій на 
якісно новому рівні, а мешканцям -  достатній рівень життя.

В узагальненому вигляді ключові напрями змін в рамках проведення реформи місцевого 
самоврядування і децентралізації наведені нами на рис. 1. Кожен з них напрямів є комплексним 
і потребує спільних зусиль щодо їх реалізації як з боку владних інститутів всіх рівнів, так і з 
боку громадськості.
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Серед повноважень старости в об’єднаній територіальній громаді виокремлюється право 
участі у підготовці проекту бюджету ОТГ в частині фінансування програм, що реалізуються на 
території відповідного села, селища (п. 3 ч.3 ст. 14-1 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні») та приймати участь у пленарних засіданнях сільської, селищної чи 
міської ради, в ході яких приймається рішення про затвердження місцевого бюджету (п. 23 ч.1 
ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні») та бути присутнім на інших 
засіданнях місцевої ради, приймати участь у обговореннях будь-яких фінансових питань. 
Відстоювати інтереси територій, які вони представляють.

Завдання старости у бюджетній сфері ОТГ можна звести до трьох основних завдань:

- застосування заходів щодо забезпечення максимального надходження доходів до 
бюджетів об’єднаних територіальних громад з території, інтереси якої представляє староста;

- моніторинг і контроль раціонального і ефективного здійснення витрат грошових 
коштів у напрямах, найбільш вигідних для територіальної громади;

Практичні рекомендації щодо фінансових компетенцій старости наступні:

1. Узагальнення особливостей організації місцевих фінансів для обраної території 
дослідження в умовах бюджетної децентралізації, виявлення переваг і недоліків чинного 
законодавства стосовно бюджетного процесу на рівні територій та надання практичних 
рекомендацій щодо залучення альтернативних джерел наповнення бюджетів.

2. Оцінки рівня наповненості бюджету та визначення загальної тенденції щодо виконання 
бюджету та його збалансованості. 3

3. Характеристики динаміки формування місцевого бюджету і достатності надходжень 
фінансових ресурсів у розрізі джерел і в цілому з виокремленням відхилень та аналізом їх 
причин і можливостей усунення.
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4. Моніторинг і експертиза доцільності витрат місцевого бюджету, їх відповідності плану 
та визначенні можливих пріоритетних напрямів на майбутнє.

5. Вимірюванні рівня децентралізації та характеристики її впливу на економічно- 
соціальний розвиток території.

6. Виявлення факторів, що впливають на формування інвестиційного профілю території, 
шляхом розрахунку показників позитивного (стимуляторів) чи негативного (дестимуляторів) 
характеру.

Бюджетна незалежність ОТГ передбачає дещо нові, не притаманні раніше національній 
економіці, аспекти фінансово-бюджетної діяльності місцевих органів, які по-перше, потребують 
вивчення з боку посадових осіб фінансових відділів ОТГ, по-друге, потребують ретельної уваги 
з боку громадськості, мешканців і старост. До таких видів фінансово-бюджетної діяльності 
згідно БКУ належать:

- самостійне формування місцевих бюджетів (ст. 75);
- затвердження місцевих бюджетів, незалежне від термінів прийняття державного 

бюджету (до 25 грудня року, що передує плановому)(ст. 77);
- надання місцевих гарантій та здійснення місцевих запозичень від міжнародних 

фінансових організацій шляхом запровадження принципу “мовчазної згоди” при погоджені 
таких операцій з Мінфіном за спрощеною процедурою (ст. 74);

- здійснення місцевих зовнішніх запозичень усім містам обласного значення (цим правом 
користуються і ОТГ) (ст. 16);

- самостійний вибір установи (в органах Казначейства чи установах банків) з 
обслуговування коштів бюджету розвитку місцевих бюджетів та власних надходжень бюджетних 
установ (ст. 78).

Джерела доходів бюджетів об’єднаних громад визначаються Бюджетним кодексом 
України (далі БКУ), зокрема:

- загальний бюджет формується згідно вимог статті 64;

- спеціальний фонд -  згідно статті 69-1;

- фонд розвитку - згідно статті 71.

Щодо наповнення загального фонду, то згідно БКУ передбачені джерела формування 
місцевих бюджетів ОТГ, за рахунок:

1) 60 відсотків податку на доходи фізичних;

15) державне мито, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцем 
вчинення дій та видачі документів;

16) акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів, що зараховується до бюджетів об’єднаних територіальних громад, міських 
бюджетів;

17) 10 відсотків податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств 
державної власності та податку, визначеного пунктом 18 цієї частини статті, пунктом 1 -2 
частини першої статті 66 та пунктом 2 частини першої статті 69 цього Кодексу), який 
зараховується до бюджету міста Києва;
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18) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності, 
засновником яких є районні, міські ради, об’єднані територіальні громади, зараховується 
відповідно до районних, міських бюджетів, бюджетів об’єднаних територіальних громад;

19) податок на майно, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

20) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

20.-1) збір за місця для паркування транспортних засобів, що зараховується до бюджетів 
місцевого самоврядування;

20.-2) туристичний збір, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

21) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються 
районними державними адміністраціями, виконавчими органами відповідних місцевих рад, яка 
зараховується відповідно до районних бюджетів та бюджетів місцевого самоврядування;

23) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, спирту 
етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового ректифікованого плодового, 
спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю плодового, алкогольних напоїв та тютюнових 
виробів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами за 
місцем здійснення діяльності;

29) надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим 
майном, що перебуває в комунальній власності, засновником яких є районні, міські ради, 
об’єднані територіальні громади;

30) рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого 
значення; рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням 
корисних копалин; рентна плата за спеціальне використання води водних об’єктів місцевого 
значення; рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів у частині деревини, заготовленої в порядку рубок 
головного користування). Такі платежі зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за 
місцезнаходженням (місцем розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних 
об’єктів - за місцем податкової реєстрації платника рентної плати;

31) плата за розміщення тимчасово вільних коштів відповідних місцевих бюджетів (крім 
коштів, отриманих вищими та професійно-технічними навчальними закладами від розміщення 
на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, 
якщо таким закладам законом надано відповідне право);

32) орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах 
оренди районними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, 
місцевими радами, яка зараховується відповідно до районних бюджетів, бюджетів місцевого 
самоврядування;

33) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого відмовився 
власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі відсутності спадкоємців за 
заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а 
також відмови від її прийняття), майна, одержаного територіальною громадою в порядку
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спадкування чи дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких 
невідомі;

34) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності, засновником яких є районні, 
міські ради, об’єднані територіальні громади (крім концесійних платежів, визначених пунктом 3 
частини першої статті 69-1 цього Кодексу);

35) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 
об’єднань, що вилучається до бюджету, в порядку, визначеному відповідними місцевими 
радами;

36) плата за надання інших адміністративних послуг, що справляється за місцем надання 
послуг;

36-1) адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 
їх обтяжень, що здійснюється виконавчими органами міських рад міст республіканського 
Автономної Республіки Крим та обласного значення, районними, районними у містах Києві та 
Севастополі державними адміністраціями, який зараховується до місцевих бюджетів за місцем 
надання послуг;

36-2) адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що здійснюється виконавчими 
органами міських рад міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного 
значення, районними, районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, 
який зараховується до місцевих бюджетів за місцем надання послуг;

36- 3) плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг, 
пов’язаних з такою державною реєстрацією, що здійснюється виконавчими органами міських 
рад міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районними, 
районними у містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, яка зараховується до 
місцевих бюджетів за місцем надання послуг".

37) штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;

37- 1) адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховуються за місцем 
вчинення порушення;

38) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами виконавчої влади та 
виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку 
адміністративними комісіями;

39) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником бюджетних коштів 
договорів з суб’єктами господарювання на придбання товарів, робіт і послуг за рахунок коштів 
відповідних місцевих бюджетів;

40) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель забезпечення їх 
пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню цим учасникам, у випадках, 
передбачених Законом України "Про здійснення державних закупівель", в частині здійснення
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закупівель за рахунок коштів бюджетів об’єднаних територіальних громад, районних, міських 
бюджетів;

41) кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі під час укладання 
договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, які не підлягають 
поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення закупівель за рахунок коштів бюджетів 
об’єднаних територіальних громад, районних, міських бюджетів.

Втім, зауважимо, що наповнення бюджету ОТГ зумовлюється вимогами Податкового 
кодексу, якими керуються платники податків, юридичні і фізичні особи. А функцію контролю за 
достовірністю і повнотою нарахування і сплати податків покладено на фіскальні органи, 
функції старост щодо наповнення місцевого бюджету зводяться до такого:

- моніторинг сплати податків суб’єктами оподаткування на території, що є 
підпорядкованою старості;

- проведення роз’яснювальні й агітаційної роботи для підняття податкової культури 
платників податків;

- здійснення агітаційної роботи щодо залучення нових суб’єктів підприємництва на 
територію громади, їх відповідної реєстрації.

Вважаємо за доцільне звернути увагу, що високу питому вагу у формуванні доходів 
бюджетів ОТГ займають надходженні від податку на доходи фізичних осіб.

Окрім податкових надходжень до бюджетів ОТГ, у площині уваги старост мають бути 
також міжбюджетні відносини в бюджетному процесі, які реалізуються насамперед через 
розподіл та здійснення видатків. Сьогодні запроваджено новий механізм бюджетного 
регулювання, забезпечення ( через цільові субвенції: освітню, медичну й субвенцію формування 
інфраструктури) та дотацію вирівнювання (горизонтальне вирівнювання) податкоспроможності 
відповідного бюджету.

Звертаємо увагу, що чинна система балансування доходів і видатків місцевих бюджетів 
замінена більш прогресивною системою вирівнювання податкоспроможності. Така система 
сприятиме зацікавленості місцевих органів влади до залучення додаткових альтернативних 
надходжень та розширення наявної бази оподаткування. При цьому вирівнювання здійснюється 
лише за двома податками, що є беззаперечним позитивним здобутком:

- податком на прибуток підприємств приватного сектору економіки (10%) -  по обласних 
бюджетах;

- податком на доходи фізичних осіб -  по бюджетах міст, районних та обласних бюджетах 
і бюджетів ОТГ.

Паралельно із запровадженням нової трансферної політики задекларовано посилення 
відповідальності профільних міністерств за реалізацію державної політики у відповідних 
галузях. Так, держава взяла не себе відповідальність щодо: надання освітніх послуг 
загальноосвітніми навчальними закладами, підготовки робітничих кадрів професійно- 
технічними закладами, забезпечення медичного обслуговування населення, фінансування 
державних програм соціального захисту окремих категорій громадян. З метою виконання цих 
функцій місцевим бюджетам надаватимуться такі нові види трансфертів: освітня субвенція; 
субвенція на підготовку робітничих кадрів; медична субвенція.

Децентралізацією передбачено норми, які сприятимуть переходу від триступеневої до 
двоступеневої бюджетної системи. Зокрема, з метою стимулювання громад до об’єднання в
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рамках реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади, передбачено, що громади, які будуть об'єднуватися відповідно до критеріїв, 
визначених Законом України “Про добровільне об'єднання територіальних громад”, матимуть 
такі ж повноваження, як і міста обласного значення і до того ж матимуть прямі міжбюджетні 
відносини з державним бюджетом.

При цьому звертаємо увагу, що органи місцевого самоврядування в селах, селищах, 
містах районного значення, які не об’єдналися, позбавляються права на виконання 
делегованих державою повноважень. Вони виконуватимуть виключно самоврядні 
повноваження. Відповідно загальнодержавні податки (серед яких і податок на доходи фізичних 
осіб) до цих бюджетів не зараховуватимуться.

Проте найбільш клопіткою важливою є робота старости щодо моніторингу і контролю 
за доцільністю, законністю і цільовою спрямованістю витрачання коштів бюджету ОТГ. 
Ця робота має бути спрямована за декількома напрямами, зокрема:

- моніторинг цільового спрямування витрати коштів бюджету громади;
- контроль доцільності витрачання коштів;
- моніторинг і контроль ефективності й обґрунтованості витрачання коштів 

бюджету ОТГ.
Для здійснення моніторингу і контролю за фінансовою діяльністю органів місцевого 

самоврядування та проведення необхідного аналізу в розрізі доходів, а також організаційних, 
функціональних та економічних категорій видатків, забезпечення загальнодержавної і 
міжнародної порівнянності бюджетних показників застосовується Бюджетна класифікація 
України, узагальнена нами на рис. 2.
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Рис. 2. Бюджетна класифікація видатків бюджету ОТГ
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Розмежування видів видатків між місцевими бюджетами здійснюється на основі 
принципу субсидіарності з урахуванням критеріїв повноти надання послуги та наближення її до 
безпосереднього споживача.

Відповідно до цих критеріїв види видатків поділяються на такі групи:

1) видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, які забезпечують необхідне 
першочергове надання соціальних послуг, гарантованих державою, і які розташовані найближче 
до споживачів -  здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст та їх об'єднань.;

2) видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, які забезпечують надання 
основних соціальних послуг, гарантованих державою для всіх громадян України -  
здійснюються з бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та міст 
обласного значення, а також районних бюджетів.;

3) видатки на фінансування бюджетних установ та заходів, які забезпечують 
гарантовані державою соціальні послуги для окремих категорій громадян, або фінансування 
програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України -  здійснюються з бюджету Автономної 
Республіки Крим та обласних бюджетів.

Враховуючи гостроту питання, зведемо завдання старост щодо моніторингу і 
контролю витрат бюджетів ОТГ до декількох напрямів, це:

- моніторинг цільового використання фінансових ресурсів;

- моніторинг і контроль дотримання бюджетного кошторису ОТГ;

- контроль діяльності і законності витрачання коштів тощо.

Питання моніторингу і контролю виконання бюджету ОТГ є надзвичайно багатоаспектним і у 
кожному конкретному випадку вимагає уточнення відповідності із БКУ, Податковим кодексом 
та іншими чинними документами.

Таблиця 1

Узагальнення завдань старост ОТГ щодо моніторингу і контролю процесів формування і 
використанні бюджетів ОТГ

Види роботи Результат

Роз’яснення й пропагування 
значення місцевих фінансів для 
членів громади, надання інформації 
щодо особливостей формування 
бюджету

обґрунтування можливостей, переваг чи недоліків 
чинного законодавства стосовно бюджетного процесу 
на рівні територій в умовах децентралізації;

пропагування значення сплати податків 
фізичними і юридичними особами до місцевих (і 
державного) бюджету фінансів наведення прикладів 
позитивних результатів чи негативних наслідків 
ухилення від сплати податків;

формування податкової культури;

Оцінка рівня наповненості 
бюджету, визначення загальної 
тенденції виконання бюджету та

на підставі звітів фінансових відділів, 
статистичних даних, рішень ради депутатів тощо 
здійснення оцінки фінансового потенціалу території 
та динаміку фактичного рівня бюджету, бажано за
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його збалансованості декілька років;

визначення рівня забезпеченості видатків 
місцевого бюджету за рахунок власних надходжень;

порівняння даних останнього року з плановими 
показниками;

оцінка можливостей й пропагування залучення 
альтернативних джерел наповнення місцевих 
бюджетів з переліком пропонованих джерел і 
обґрунтуванням доцільності їх використання

Моніторинг динаміки формування 
доходів місцевого бюджету, 
достатності надходжень фінансових 
ресурсів у розрізі джерел

збір інформації щодо надходжень до місцевого 
бюджету у розрізі окремих джерел;

виявлення відхилень у структурі джерел, що 
стались протягом кількох періодів та сформулювати 
можливі їх причини і можливості або напрями 
використання;

Експертиза рівня, доцільності і 
цільової спрямованості витрат 
місцевого бюджету, їх відповідності 
плану та визначенні можливих 
пріоритетних напрямів на майбутнє

постійний контроль динаміки витрат з місцевого 
бюджету у розрізі різних видів і в цілому;

аналіз договорів, кошторисів, переліку і 
структури постачальників на предмет дотримання 
чинного законодавства і бюджету ОТГ;

контроль цінової політики;

контроль відповідності фактичних видатків 
бюджетним статтям;

порівняння рівня доходів і витрат та їх структури;

моніторинг доцільності витрат місцевого 
бюджету,

інформування громадян (а у разі необхідності -  
компетентні органи) щодо дотримання бюджетної 
дисципліни тощо.

Староста, як посадова особа, і як представник інтересів території громади, має право і повинен 
відстоювати права громади, у тому числі і у фінансовій площині.

3.2. Бюджетна абетка старости

Бюджет -  план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення 
завдань і функцій, які здійснюються органами державної влади, органами влади АРК та 
органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.
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Бюджетна децентралізація - це такий рівень фінансування територіальних громад, який 
би надавав місцевому самоврядуванню право і можливість фінансування належного виконання 
функцій.

Бюджетний процес -  це процес складання, розгляду, затвердження, виконання 
бюджетів, звітування про їх виконання, а також контролю за дотриманням бюджетного 
законодавства.

Бюджетна система -  це сукупність бюджетів усіх рівнів, які врегульовані правовими 
нормами і формуються на єдиних принципах під впливом державного устрою та 
адміністративно-територіального поділу країни.

Доходи бюджету -  усі податкові, неподаткові та інші надходження на безповоротній 
основі, справляння яких передбачено законодавством України (включаючи трансферти, 
дарунки, гранти.

Видатки бюджету -  кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів, передбачених 
відповідним бюджетом. До видатків бюджету не належать: погашення боргу; надання кредитів з 
бюджету; розміщення бюджетних коштів на депозитах; придбання цінних паперів; повернення 
надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів 
бюджету, проведення їх бюджетного відшкодування;

Витрати бюджету -  видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу та 
розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів;

Власні надходження бюджетних установ -  кошти, отримані в установленому порядку 
бюджетними установами як плата за надання послуг, виконання робіт, гранти, дарунки та 
благодійні внески, а також кошти від реалізації в установленому порядку продукції чи майна та 
іншої діяльності.

Децентралізація -  на рівні суб’єктів господарювання це лібералізація і свобода 
ухвалення рішень господарюючими суб’єктами; на рівні взаємин державних інститутів з 
місцевим самоврядуванням -  це передача повноважень і відповідальності центрального уряду 
місцевим органам.

Головні розпорядники бюджетних коштів -  бюджетні установи в особі їх керівників, 
які відповідно до статті 22 Бюджетного Кодексу отримують повноваження шляхом 
встановлення бюджетних призначень.

Інвестиційний профіль території -  це гетерогенна сукупність показників і якостей, 
притаманних даній території, які тим чи іншим чином впливають на її інвестиційну 
привабливість і прискорюють/ уповільнюють соціально-економічний розвиток.

Міжбюджетні відносини -  відносини між державою, АР Крим та територіальними 
громадами щодо забезпечення відповідних бюджетів фінансовими ресурсами, необхідними для 
виконання функцій, передбачених Конституцією України та законами України.

Місцеві фінанси -  це система формування, розподілу й використання фінансових 
ресурсів територій для забезпечення місцевими органами виконавчої влади покладених на них 
завдань і функцій.
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Моніторинг у бюджетному процесі - комплекс наукових, технічних організаційних та 
інших засобів, які забезпечують систематичний контроль (стеження) за станом та тенденціями 
розвитку. Формування й використання місцевого бюджету.

Податкова система є сукупністю інституцій державного управління для визначення, 
організації контролю нарахування, обчислення, декларування і сплати податкових зборів і 
платежів у встановленому законом порядку, ґрунтуючись на сукупності правових норм з метою 
виконання функцій формування державного та місцевих бюджетів.

Учасники бюджетного процесу є органи, установи та посадові особи, наділені 
бюджетними повноваженнями (правами та обов'язками з управління бюджетними коштами).

РОЗДІЛ 4

СТРАТЕГІЧНО-ПРОЕКТНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТАРОСТИ ОБ’ЄДНАНОЇ
ГРОМАДИ

4.1. Стратегії та проекти в управлінні розвитком громад
Стратегії та проекти в управлінні розвитком громад змістовно поєднані й не повинні 
розглядатися окремо одне від одного. Кожен проект має бути складовою частиною стратегії 
розвитку громади, унаслідок чого план дій стратегії можна розглядати як сукупність проектів, за 
допомогою яких реалізуються обрані громадою пріоритети розвитку.
Враховуючи, що староста є лідером територіальної спільноти, який дбає про розвиток 
території та громади, стратегії та проекти у їх взаємозв’язку є основоположними 
інструментами, що змістовно зумовлюють діяльність старости і створюють логічну базу 
для опрацювання програми дій старости.

Що таке стратегія? Стратегія -  це наше уявлення про майбутнє (модель майбутнього) і шляхи 
(програма) переходу до нього. Реально наше уявлення про майбутнє відображається деревом 
цілей (впорядковане розміщення цілей за рівнями від глобальних масштабних цілей до 
конкретних операційних), а програма переходу до майбутнього реалізується проектами 
реалізації встановлених цілей (див. далі рис. 3).

Староста має вміти переконати громаду на користь розробки стратегії. Які переваги надає 
стратегія розвитку території та громади?

> Завчасне передбачення майбутніх можливостей і необхідних змін
> Усвідомлення конкурентних переваг території та пошук шляхів залучення коштів 

та інвесторів
> Визначення пріоритетів для розподілу обмежених ресурсів громади
> Можливість отримання підприємцями орієнтирів для розвитку бізнесу й 

завчасного узгодження інтересів підприємців, громадян та влади
> Підвищення активності громади та перетворення її на реального актора реалізації 

місцевої політики

Староста має брати свідому і активну участь у формуванні стратегії розвитку об’єднаної 
громади, з урахуванням стратегічних інтересів та ініціатив територіальної спільноти, яку він 
представляє. Для цього староста має розуміти загальний порядок формування стратегії та 
зміст основних етапів.
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Якою є логіка розробки стратегії?
Узагальнена логіка формування стратегії представлена на рис. 1.

Стратегічні
результати

Стратегічне
бачення

Стратегічні пріоритети

Стратегічні цілі

Операційні цілі

Проекти реалізації цілей

А. П ідгстсгу-із 
фаз з Б. Фзза розробки 

стратегії

£»п2п і. Аналіз сит&иїї
юіагнаслшха

Етап. 2
# орхісанмя

системи

орієнтириБ. Ф 35 3 реалізації 
та моніторингу 

стратегіі

Етап З
торщеання
портфелю
пвое* ти

Рис. 1. Узагальнена логіка формування стратегії
Отже, розробка стратегії передбачає виконання таких фаз і етапів:

A. Підготовча фаза
Б. Фаза розробки стратегії:

Етап 1 - Аналіз вихідної ситуації (діагностика)
Етап 2 - Формування системи цільових орієнтирів
Етап 3 - Формування комплексу засобів реалізації стратегічних цілей (портфеля 

проектів
B. Фаза реалізації та моніторингу стратегії

Підготовча фаза розробки стратегії

Які роботи виконуються на підготовчій фазі?
Насамперед, здійснюється формування робочої групи, завданням якої є розроблення 

стратегії з урахуванням інтересів зацікавлених сторін.
Чи потрібно залучення експертів для розробки стратегії?
Можливі три підходи до формування складу робочої групи: адміністративний,

експертний, змішаний.
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Адміністративний підхід передбачає формування робочої групи із складу персоналу 
органу управління, залучення представників громади й бізнесу, але без залучення зовнішніх 
експертів. Перевагами підходу є висока обізнаність фахівців у місцевих проблемах. Але 
важливими недоліками є недостатня незалежність оцінок ситуації, високий вплив 
«корпоративних» факторів та керівництва на стратегічні рішення.

Експертний підхід передбачає розробку стратегії зовнішніми експертами. Перевагами 
його є професійне володіння підходами, техніками та інструментами стратегічного планування, 
висока незалежність оцінок. Але ключовим недоліком є недостатня обізнаність у місцевих 
справах.

Змішаний підхід є найбільш компромісним і поєднує переваги двох перших підходів. Він 
передбачає формування робочих груп з персоналу органу управління, залучення представників 
громади й бізнесу та їх спільну діяльність під керуванням зовнішніх експертів. Отже, обирати 
вам!

На підготовчій фазі має бути забезпечено залучення громадськості до процесу 
розробки стратегії. Метою цього є формування загальної платформи співробітництва 
громадськості, бізнесу і влади, розширення інформаційної бази виявлення проблем, полегшення 
процесу досягнення стратегічних цілей. Залучення громадськості може бути здійснене через 
опитування населення, фокус-групи, громадські слухання тощо. Бажано поширення друкованої 
інформації та інформування через ЗМІ.

Фаза розробки стратегії: етап аналізу вихідної ситуації

Які основні завдання етапу аналізу вихідної ситуації?
> Виявити найбільш нагальні проблеми існуючої ситуації
> З'ясувати конкурентні переваги території, фактори її інвестиційної привабливості
> Визначити ресурсні можливості території

Якими інструментами може користуватися староста та його команда у процесі аналізу 
ситуації?

SWOT-аналіз: спосіб систематизації аналітичної інформації в аспектах визначення зовнішніх 
можливостей-загроз і сильних-слабких сторін території та громади

Бенчмаркінг -  порівняння з передовими аналогами з метою запозичення 
передових практик та досвіду

Соціологічні дослідження (опитування населення, фокус-групи)

Аналітична інформація органів управління територією

Статистична інформація, за допомогою якої може бути здійснене прогнозування 
важливіших напрямів розвитку громади й території

Яку інформацію треба аналізувати?
Див. рис. 2.
У процесі аналізу членами робочої групи здійснюється опрацювання інформації, спільне 
обговорення (мозкові штурми), індивідуальне та спільне рейтингування проблем, аналіз 
результатів прогнозів, підготовка аналітичних матеріалів, на основі чого визначаються 
проблеми, що мають стратегічне значення для розвитку території, а також конкурентні переваги
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(то, чого немає у сусідніх територій, або що проявляється там у меншому ступеню). Вивчаються 
також зовнішні можливості. За результатами аналізу ситуації формується коло найбільш 
значущих проблем. Виявлені проблеми та конкурентні переваги, зовнішні можливості є логічно- 
інформаційною базою для уточнення місії, формування стратегічного бачення розвитку 
території та визначення стратегічних пріоритетів.
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стану д о в к іл л я
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р озвитку 

п ідп р и є м н и ц тв а , 
ко нк ур е нтн е  
сере до в ищ е

Тр у д о в и й  п о те н ц іа л  
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Рис. 2. Аспекти діагностики природно-ресурсного, соціально-економічного та суспільно- 
політичного стану території та громади

Фаза розробки стратегії: етап формування глобальних цільових орієнтирів і системи цілей 
Що є завданнями етапу?

У Уточнення місії розвитку території та громади 
У Визначення стратегічного бачення розвитку території 
У Формування пріоритетів розвитку
У Формування системи стратегічних і операційних цілей

Місія -  основні завдання і провідні функції, виконувані територією 
у народногосподарському комплексі, у задоволенні суспільних потреб
Приклад місії території: Територія громади N  -  це комфортний та різноманітний активний 
відпочинок та розваги серед справжньої української природи, де годують смачними 
українськими стравами із якісної натуральної продукції, що виробляється в громаді

Стратегічне бачення розвитку території -  уявлення (ідеальна модель) щодо бажаного 
стану території та громади у достатньо віддаленій перспективі (10-15років). Тобто для 
реалізації стратегічного бачення треба виконати 2-3 п’ятирічних стратегії, які можуть бути 
спрямовані на розв’язання різних комплексів проблем.

Приклад стратегічного бачення: через 10 років територія громади N  буде мати 4-5 розвинутих 
багатогалузевих кластерів з вирощування та переробки сільськогосподарської продукції, 
систему логістики, кооперації та реалізації продукції, які створюють замкнений цикл 
виробництва та збуту широкої номенклатури харчової продукції як на території громади, так 
і поза її межами; територія громади буде насичена місцями інтересу та активного відпочинку
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на природі, що дозволить залучати на територію до Х  тис. відпочиваючих на рік, забезпечить 
функціонування Х  тис. робочих місць та Х  тис. грн. щорічних надходжень до бюджету 
об ’єднаної громади.

Стратегічні пріоритети -  це цільові масштабні стратегічні напрями, глобальні програми 
розвитку території у межах обраної стратегії

Стратегічних пріоритетів не може бути багато: за кількістю рекомендується визначати 5 
+/- 2 стратегічних пріоритетів, хоча для невеликих територій може бути визначено й 1-3 
пріоритети.
Приклади стратегічних пріоритетів: створення сприятливого підприємницького середовища 
та ринкової інфраструктури; створення привабливого для відпочинку на природі колоритного 
обличчя території; забезпечення привабливості території та громади для молоді; розвиток 
економічного потенціалу та конкурентоспроможності території; розвиток дорожньо- 
транспортної інфраструктури території; розвиток електронних засобів комунікацій; 
розвиток системи надання публічних послуг і т.і.

Стратегічне бачення та стратегічні пріоритети повинні бути гармонізовані (узгоджені) зі 
стратегіями більш високого рівня (розвитку району, області, суміжного великого міста, країни у 
цілому).

Рис. 3. Дерево цілей розвитку громади

Стратегічні цілі: для подальшої побудови дерева цілей кожен стратегічний пріоритет 
декомпозується (розкладається) у стратегічні цілі. В окремих випадках може бути декілька 
рівнів стратегічних цілей.

Стратегічні цілі декомпозуються до операційних цілей, які визначаються на період 
менший, ніж часовий горизонт стратегії, а критерієм отримання операційних цілей є їх повна
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відповідність SMART-вимогам (конкретність, вимірюваність, узгодженість, реалістичність, 
прив’язаність до часу). Операційна ціль реалізується проектом (або декількома проектами).

Тобто дерево цілей демонструє розбивку більш масштабних цілей на більш детальні 
підцілі, зв’язуючи цілі вищого рівня із засобами їх досягнення на нижніх рівнях.

Фаза розробки стратегії: етап формування комплексу засобів реалізації цілей (портфелю 
проектів)

Що таке проект, програма, портфель проектів стратегії?

Проект -  це комплекс робіт, впорядкованих за ієрархією та послідовністю виконання, 
реалізація яких здійснюється у межах визначених часових і ресурсних обмежень та приводить 
до отримання продукту проекту й заздалегідь узгоджених результатів, що мають суспільну 
цінність

Програма — сукупність проектів, пов'язаних єдиною метою та змістом (наприклад, в межах 
одного стратегічного пріоритету)

Портфель проектів стратегії -  повний набір проектів і програм стратегії 

Яким чином «народжується» перелік проектів стратегії?
Проекти формуються на підставі операційних цілей, визначених в дереві цілей. Тому назви 
проектів тісно пов'язані з визначеними операційними цілями. Для реалізації кожної операційної 
цілі
може бути розроблено один або декілька проектів За необхідністю проекти можуть 
інтегруватися в програми

Чи може бути застосований проектний підхід для реалізації форм співробітництва громад, 
передбачених Законом України «Про співробітництво територіальних громад» від 17.06 
2014, № 1508-VII?

Так, проектний підхід може бути застосований в реалізації таких визначених Законом форм 
співробітництва громад:

> спільні проекти
> утворення спільних інфраструктурних об'єктів
> утворення спільного органу управління

Крім того, об'єднання та співробітництво громад відкривають широкі можливості 
запровадження проектів нетрадиційних типів -  спільних, парасолькових, інституційних, 
касетних, а також проектів створення кластерів, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо.

Спільні проекти: комплекс робіт, об'єднаних спільною для громад-учасниць проекту метою і 
спільним використанням продукту проекту; реалізуються за спільні кошти учасників проекту 
(бюджетні та з інших незаборонених джерел); при цьому ОМС в межах закону можуть 
створювати консорціуми (тимчасові статутні об’єднання) з іншими ОМС.
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Парасолькові проекти: здійснюються на території присутності великої бізнес-компанії, тобто 
стосуються фактичних та потенційних працівників даної компанії; 
співфінансуються бізнес-компанією й місцевими бюджетами.

Інституційні проекти -  проекти, продуктом яких є спільний орган управління й комплект 
документально оформлених регламентів його функціонування, а також (за необхідністю) - 
локальних нормативних актів, що базуються на положеннях чинної нормативно-правової бази, 
зокрема в частині врегулювання договірних відносин.

Касетні проекти: реалізуються на основі єдиного продукту проекту, що формує «касету» 
споріднених проектів, та єдиного плану паралельного упровадження проектів «касети» на 
суміжних територіях, тобто представляють собою “тиражування” кращих практик місцевого 
самоврядування за результатами вже запроваджених успішних проектів; формуються за 
спільною ініціативою громад та відповідного органу влади (зокрема, через обласну Агенцію 
регіонального розвитку); співфінансуються громадами-учасницями касетного проекту із 
залученням коштів обласних програм розвитку місцевого самоврядування, ДФРР, коштів 
інфраструктурної субвенції, інших фондів та грантів.

Кластер -  добровільне територіально-галузеве договірне об'єднання підприємств та організацій, 
споріднених або взаємодоповнюючих одне одного (за ознаками процесу виробництва, продукту, 
ринків, інноваційної або конкурентної поведінки); до складу кластеру можуть входити наукові, 
освітні та інші організації соціальної інфраструктури території, громадські організації та органи 
місцевої влади (наприклад, до складу агропромислового кластеру можуть входити: 
підприємства, залучені до організації сільськогосподарських робіт, проведення агро-досліджень, 
механізації, переробки сировини, виробництва продукції, її продажу, навчання персоналу тощо); 
у результаті об’єднання посилюються конкурентні переваги учасників кластеру за рахунок 
ефекту спільної діяльності, зміцнюються партнерські взаємовідносини у трикутнику «влада- 
бізнес-громада»

Технологічний парк (технопарк) — інноваційний комплекс, створений за договором про 
спільну діяльність без статусу юридичної особи та без об'єднання вкладів, що поєднує 
науковий, виробничий, кадровий потенціал з метою продукування й впровадження 
високоефективних видів техніки, технології, матеріалів та продуктів нових поколінь

Яким чином можна впорядкувати різноманітність проектів громад за змістом, 
спрямованістю та вимірюваністю результатів, які відрізняються необхідною глибиною 
техніко-економічного обґрунтування й підходами до визначення та характеристики 
результатів?

Для використання в стратегії розвитку громади доцільно виокремити групи 
інвестиційних та соціально-управлінських проектів.

Інвестиційні проекти -  в результаті реалізації яких створюються матеріальні об'єкти і які 
для свого фінансування вимагають капітальних інвестицій, для отримання яких у більшості 
випадків потрібно написання бізнес-плану проекту (зокрема, у випадку залучення приватного 
інвестора). До таких проектів у публічному управлінні можна віднести інфраструктурні, 
будівельні, техніко-технологічні, проекти енергозбереження та альтернативної енергетики, 
екологічно-технологічні проекти.

Соціально-управлінські проекти не вимагають капітального інвестування, а за їх 
результатами створюються, переважно, нематеріальні об'єкти чи інші суспільні блага. Це,
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зокрема, проекти: соціальні та соціально-культурні, економічні, освітньо-просвітницькі,
організаційно-управлінські (системно-координаційні), інформаційно-технологічні, інші.

Чи є відчутна різниця у формуванні концепції проектів різних груп?
Концепція проекту формується для обох груп проектів за приблизно однаковим

змістом:
-  назва й мета проекту (формулюються наприкінці написання концепції);
-  стислий опис проблеми проекту з урахуванням інтересів зацікавлених сторін 

(стейкхолдерів): виділяються найбільш значущі стейкхолдери та ключові бенефіціари 
(отримувачі вигод) з урахуванням планованого масштабу реалізації проекту (територій, на які 
впливатиме проект);

-  якими засобами розв'язуватиметься проблема: інноваційна ідея (бізнес-ідея); аналіз і 
оцінювання альтернатив її реалізації, вибір найбільш привабливої (опорної) альтернативи;

-  продукт проекту: що буде отримано на “виході” проекту -  деякий об'єкт реального 
світу, який може бути матеріальним (споруда, технічна система...) чи нематеріальним (система 
управління, бізнес-процес надання послуги, реалізований захід);

-  очікувані результати проекту: зміни у середовищі реалізації проекту -  “зменшено 
(збільшено) н а . ”, “покращено.”, “отримано.”, “створено.” і т.п.;

-  ризики проекту (у т.ч. передумови, перешкоди, бар'єри), можливості запобігання 
ризикам і орієнтовні витрати на це;

-  орієнтовна вартість проекту та потенційні джерела фінансування;
-  необхідні матеріальні, техніко-технологічні, інформаційно-технологічні ресурси 

(будівлі, споруди, земля, обладнання, інформаційні системи тощо);
-  орієнтовна тривалість проекту (терміни початку та закінчення);
-  готовність проекту до реалізації (наявність потреби у передпроектних дослідженнях, 

техніко-економічному обгрунтуванні, експертизах, розробці технічної документації, інших 
заходах, що потребують часу й грошових ресурсів).

Погрішність даних на етапі розробки концепції проекту може складати 40-50%

Яку інформацію бажано представити при описі проблеми?
ґ  Опис та соціально-економічний аналіз проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект, 

має містити таку інформацію:
ґ  стисла інформація про адміністративно-територіальну одиницю (АТО), опис існуючих 

потреб і проблем;
ґ  детальне визначення проблематики майбутнього проекту; 
ґ  соціальний та економічний аспекти вирішення проблеми у проектний спосіб; 
ґ  визначення цільових груп проекту та обґрунтування спрямованості результатів проекту на 

визначені цільові групи;
ґ  підтвердження або спростування наявності існування в АТО чітко визначеного 

перспективного бачення щодо розвитку сфери діяльності, яка є змістом проекту (додати 
витяги з відповідних документів);

ґ  відповідність проекту змісту загальної стратегії розвитку території.

Як коректно сформулювати мету проекту?
Мета проекту -  описова модель майбутнього продукту проекту, умов, обмежень та 

вимог проекту, виконання яких забезпечує задоволеність учасників проекту.
Мета проекту породжує (зумовлює) назву проекту Логічна структура формулювання 

мети проекту містить три складових:
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ґ  Складова 1 - вид діяльності, яку планується реалізувати за допомогою проекту для 
отримання продукту проекту (наприклад, для існуючих об’єктів: модернизація,
реконструкція, реінжініринг, впровадження, сертифікація, об ’єднання, злиття, 
поглинання, санація...; для створюваних об’ектів: створення, розробка, запуск у  
виробництво, побудова, формування.) 
ґ  Складова 2 - продукт проекту
ґ  Складова 3 -  плановані обмеження за часом і вартістю, критичні вимоги до якості (за 
наявністю), ключові особливості реалізації (факультативно).
Приклад: Реконструкція футбольного стадіону “Металург” із забезпеченням відповідності 

європейським вимогам якості до 01.04.2011 з дотриманням бюджету 780 млн.грн.

Чи потребують проекти виокремлених груп різних підходів для обґрунтування своєї 
життєздатності?

Для більшості проектів соціально-управлінського типу, які не потребують капітального 
інвестування, основні параметри виконання та результату можуть бути визначені у ході 
формування концепції проекту та під час процесу планування.

Для інвестиційних проектів необхідним у більшості випадків є проведення 
поглибленого техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проекту, розробки проектно- 
конструкторської (технічної) документації.

Техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів здійснюється на основі 
проектного аналізу, якій містить такі аспекти: технічний, комерційний, фінансовий,
економічний, соціальний, екологічний, організаційний (інституційний). Додатково виконується 
аналіз ризиків проекту за всіма аспектами. Погрішність даних на етапі ТЕО доводиться до рівня 
20-30%.

Чи є відмінності у плануванні різних груп проектів громад?
Планування здійснюється для всіх типів проектів, але для інвестиційних проектів воно 

проводиться більш детально й поглиблене:
> На першому кроці планування здійснюється структуризація проекту, у ході якої 

формуються визначені проектними технологіями ієрархічні структури:
> Далі складаються графіки виконання проекту (календарні, а за необхідністю -  мережеві)
> Завершується процес планування складанням бюджету проекту.

Всі роботи з розробки проекту виконує команда управління проектом на чолі з 
керівником. Рівень погрішності даних за результатами планування доводиться до +/- 10%

З яких джерел можна фінансувати проекти стратегічного розвитку?
Залучення коштів на розвиток можливе за допомогою процедури фандрайзингу, метою 

якого є пошук коштів (грантів) для реалізації соціально-значущих проектів

Джерела залучення коштів на проекти місцевого розвитку
• кошти Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР)
• субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам об'єднаних територіальних громад 

на формування їхньої інфраструктури
• гранти міжнародних благодійних організацій і фондів
• кошти місцевих бюджетів
• участь у державних (або регіональних) цільових програмах
• банки (зокрема, Європейський банк реконструкції та розвитку)
• інвестори (комерційні компанії, приватні особи)
• спонсори
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В рамках державної фінансової підтримки розвитку об'єднаних територіальних громад 
Уряд визначив порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам об'єднаних територіальних громад на формування їхньої інфраструктури. Це 
передбачено постановою Кабінету Міністрів № 200 від 16.03.2016 "Деякі питання надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури 
об'єднаних територіальних громад". Прийняття цієї постанови забезпечить розподіл і 
спрямування державних коштів на формування якісної інфраструктури об'єднаних 
територіальних громад, посилення їхньої економічної спроможності та поліпшення 
надання послуг населенню громад. Нагадаємо, в 2016 році з Державного бюджету місцевим 
бюджетам об'єднаних територіальних громад на розвиток інфраструктури передбачено 
субвенцію у розмірі 1 млрд. гривень. Кошти субвенції розподілятимуться між об'єднаними 
територіальними громадами за чіткою формулою: в залежності від кількості сільського 
населення і площі об'єднаної територіальної громади. Фінансування проектів за рахунок 
цієї субвенції відбуватиметься згідно з планом соціально-економічного розвитку об'єднаної 
територіальної громади.

14 квітня Бюджетний комітет Верховної Ради погодив розподіл субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад на 2016 
рік. Субвенція розподілена між 159 об’єднаними громадами: від 957 тис. грн. для найменшої 
об’єднаної громади до 23,2 млн. грн. — для найбільшої. Субвенція надається для створення, 
модернізації інфраструктури об’єднаної територіальної громади та може спрямовуватись на 
нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури, що належать до 
комунальної форми власності (у тому числі на виготовлення проектної та містобудівної 
документації. Крім субвенції на формування інфраструктури, об’єднані громади мають 
можливість подавати проекти для фінансування з Державного фонду регіонального розвитку, 
яким на цей рік передбачено 3 млрд. гривень.

Фінансування розвитку інфраструктури об’єднаної територіальної громади за рахунок 
коштів субвенціїї з державного бюджету здійснюється за умов розробки органами місцевого 
самоврядування цільового проекту (проектів). Документація за проектом складається за формою 
проектної заявки, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства № 82 від 5.04.2016, зареєстрованого Міністерством юстиції 
України 18.04.2016 за № 577/28707 та опубліковано в Офіційному віснику України 06.05.2016. 
Розроблена проектна заявка (після одержання висновку згідно з п.6 постанови КМУ від 
16.03.2016 № 200) подається на розгляд та погодження комісії, утвореній при Мінрегіоні, за 
умов внесення заходів за проектом до плану соціально-економічного розвитку та відповідності 
напрямам використання коштів (визначеним пунктом 4 постанови КМУ від 16.03.2016 № 200).

Основні компоненти проектної пропозиції відповідно до вимог ДФРР:
http://dfrr.minregion.gov.ua/Legal-base)

■У Реєстраційна картка проекту 
У Зміст проекту 
У Проект 
У Анотація проекту 
У Детальний опис проекту
У Опис проблеми, на розв'язання якої спрямовано проект
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Мета та завдання проекту 
Опис діяльності у рамках проекту

^  Тривалість та план реалізації заходів проекту 
Очікувані результати проекту 
Інновації проекту 
Бюджет проекту

Нормативно-правова база Державного фонду регіонального розвитку
> Стаття 24-1 "Державний фонд регіонального розвитку" Бюджетного кодексу України
> Закон України "Про засади державної регіональної політики"
> Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2020 року
> Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 195 "Питання 

використання у 2015 році коштів державного фонду регіонального розвитку"
> Постанова Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року № 196 "Деякі питання 

державного фонду регіонального розвитку"
> Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства "Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів 
регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку" (№ 80, від 24 квітня 2015 року)

> Форма інвестиційної програми і проекту регіонального розвитку, що може 
реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

> Форма технічного завдання на інвестиційну програму і проект регіонального розвитку, 
що може реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

> Перелік документів, які подаються Мінрегіону для оцінки відповідності вимогам 
законодавства інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть 
реалізуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

> Форма з оцінювання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що 
можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку

> Методичні рекомендації щодо заповнення Форми інвестиційної програми, проекту 
регіонального розвитку, що претендує на отримання фінансування за рахунок коштів 
Державного фонду регіонального розвитку

> Проект Постанови КМУ "Про затвердження Порядку розроблення регіональних 
стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації"

> Чинна Постанова КМУ від 16 листопада 2011 року №1186 "Про затвердження Порядку 
розроблення, проведення моніторингу та оцінки реалізації регіональних стратегій 
розвитку"

> Методичні рекомендації щодо розроблення регіональних стратегій розвитку і планів 
заходів з їх реалізації

На рис. 4 відображено деякі моменти, на які слід звертати увагу при розробці стратегії 
розвитку об’єднаної територіальної громади та її проектів.

47

http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/Budget%20Code%2024-1%20NFRD.docx
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/156-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/385-2014-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/195-2015-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/195-2015-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-%D0%BF
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/196-2015-%D0%BF
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/Nakaz%2080.docx
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/Nakaz%2080.docx
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/Nakaz%2080.docx
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/Forma%20invest%20programy%20proektu.docx
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/Forma%20invest%20programy%20proektu.docx
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/Forma%20tehnichnoho%20zavdannia.docx
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/Forma%20tehnichnoho%20zavdannia.docx
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/perelik%20na%20minregion.docx
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/perelik%20na%20minregion.docx
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/perelik%20na%20minregion.docx
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/Forma%20dlia%20otsinyuvannia.docx
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/Forma%20dlia%20otsinyuvannia.docx
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/project%20application%20guidelines.doc
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/project%20application%20guidelines.doc
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/project%20application%20guidelines.doc
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/draft%20poriadok%20RDS%20and%20ROP.docx
http://dfrr.minregion.gov.ua/foto/upload/draft%20poriadok%20RDS%20and%20ROP.docx
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1186-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1186-2011-%D0%BF
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1186-2011-%D0%BF
http://surdp.eu/RDS
http://surdp.eu/RDS


Пошук спільних 
проблем,
які можуть виявитися 
після об'єднання

Визначення обмеженої 
кількості пріоритетів 
розвитку укрупненої 

громади: 2-5

До робочої групи з 
розробки стратегії мають 
увійти представники всіх 
громад, що об'єдналися

Пошук спільних конкурентних переваг:
>  ресурсних, у т.ч. природних на нових 
територіях
>  управлінських за рахунок спільної 
координації діяльності
>  економічних за рахунок ефектів 
масштабу
>  фінансових за рахунок концентрації 
ресурсів
>  людських за рахунок появи нових 
фахівців

Оновлене стратегічне бачення 
розвитку укрупненої громади - 

уявлення про основні 
характеристики виробничо- 
економічного та соціального 

комплексу громади, яких 
передбачається досягти 

протягом 10-15 років

Пошук факторів 
інвестиційної 
привабливості

Будівництво 
автошляхів -пріоритет 

для розв'язання 
економічних та 

соціальних проблем!

Створення економіко- 
виробничої бази з 

пріоритетом створення 
інтегрованих структур

? З'ясувати можливості 
реалізації проектів 
нетрадиційних типів 

і включити їх до 
складу стратегії

Джерела фінансування:
• власні доходи бюджету
• кошти ДФРР на проекти розвитку
• кошти державної субвенції на розвиток інфраструктури ОТГ
• кошти міжнародної технічної допомоги (МТД)

Подолання опору 
змінам. Нова 
організаційна 

культура управління

Усі об'єкти, передбачені співробітництвом 
громад, мають бути враховані у стратегії 
розвитку громади і за умов доцільності 
мають реалізовуватися за допомогою 

проектів, що включаються до складу стратегії

V
Створення дійової системи 
громадського моніторингу 

реалізації стратегії та 
отриманих результатів

Використання 
можливостей 

бенчмаркінгу та 
спільнот практиків

Можливості розвитку 
в ОТГ електронного 

врядування. Сайт ОТГ
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Рис.4 Моменти, на які слід звертати увагу при розробці стратегії розвитку об’єднаної 
територіальної громади та її проектів

Як відстежувати хід виконання стратегії та її  проектів?
Слід здійснювати моніторинг реалізації стратегії -  постійне спостереження за ходом реалізації 
стратегії та її проектів і аналіз отриманої інформації з метою оцінювання прогресу або 
здійснення необхідних змін. Згідно принципу “першого керівника” староста несе відповідну 
частину відповідальності за виконання проектів, передбачених стратегією розвитку ОТГ, що 
виконуються на підвідомчій території (у даному населеному пункті). Для оцінювання ходу 
виконання проектів можна скористатися запропонованою нижче шкалою. Результати 
оцінювання ходу виконання проектів передаються в робочу групу з формування й реалізації 
стратегії розвитку ОТГ для оцінювання виконання стратегії ОТГ у цілому.

Шкала оцінювання рівня виконання конкретного проекту
у складі стратегії розвитку ОТГ

Ступінь відхилення Рівень показника виконання
Незначущі відхилення 0,9 -  1,0
Відчутні відхилення 0,75 -  0,89
Відставання 0,5- 0,74
Загроза невиконання менш за 0,5
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Як залучити громадськість до моніторингу виконання стратегії та її  проектів?
Для забезпечення громадського моніторингу виконання стратегії та проектів слід: 

ґ  виокремити за проблематикою та очікуваннями групи зацікавлених громадян 
ґ  закріпити делегування громадянам повноважень щодо моніторингу та надати необхідну 

інформацію
ґ  узгодити з громадськістю систему показників вимірювання успішності стратегії 
ґ  узгодити організацію та періодичність контролю та звітності 
ґ  Комплексне вирішення питання -  створення в ОТГ локального Проектного офісу

На останок ще раз систематизуємо логіку і послідовність дій з повного циклу формування 
та реалізації стратегії розвитку ОТГ та її проектів -  рис. 5.

"8
Рис. 5. Узагальнена послідовність дій під час формування стратегії розвитку громад та її 
проектів

РОЗДІЛ 5

КОМПЕТЕНТНІСТЬ СТАРОСТИ 
У СФЕРІ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

5.1. Надання адміністративних послуг в Україні

Безсумнівними цільовими орієнтирами реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади в Україні є сьогодні сталий розвиток територій та 
самодостатність територіальних громад, наближення якості послуг органів місцевого 
самоврядування до міжнародних, зокрема європейських стандартів.
Надання доступних, зручних адміністративних послуг високої якості критично важливе для 
громадян. Однак станом на кінець 2015 року позитивно якість надання адміністративних послуг
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в Україні загалом оцінювали лише 14 % населення, що на 7 % більше, ніж у 2014 р.1 Водночас 
частка тих, хто вважає якість надання послуг поганою, з 2014 р. зменшилась з 40 % до 32 %. Ще 
37 % оцінюють надання адміністративних послуг задовільно -  приблизно на рівні минулого 
року (35 %).
Опитування засвідчило також тенденцію щодо того, як населення краще оцінює надання 
адміністративних послуг органами місцевого самоврядування на відміну від погіршення якості 
надання адміністративних послуг загалом по Україні: тенденція позитивна -  отримано 
додаткових 7 % і зараз уже майже 80 % позитивних оцінок.
У 1987 р. був виданий програмний документом Організації економічного співробітництва та 
розвитку (OECD) «Адміністрування як надання послуг, громадськість як клієнт». Цей документ 
акцентував увагу на тому, що одним із головних вихідних положень реформ публічного 
управління в розвинутих країнах є те, що організації публічного сектора існують насамперед 
для того, щоб надавати послуги клієнтам (споживачам, замовникам, користувачам тощо), а не з 
метою забезпечення працевлаштування службовців.
За рекомендаціями OECD, до основних принципів надання публічних послуг як процесу 
реагування на потреби громадськості належать:

-  відкритість -  клієнти повинні знати, як здійснюється надання послуг, які чинники 
обмежують діяльність службовців, хто і за що несе відповідальність і як можна виправити 
ситуацію у випадку неправильних дій;
-  залучення клієнтів -  відносини з клієнтами формуються на підґрунті того, що клієнти 
сприймаються як активні учасники пропозицій та дій органів публічного управління;
-  задоволення потреб клієнтів -  послуги надаються у відповідь на конкретні запити 
людей;
-  доступність -  клієнти повинні мати легкий доступ до суб’єктів надання послуг в зручний 
час та до інформації в зручній формі.

Чверть століття реформування сфери публічних послуг докорінно змінили гасло: замість 
«громадськість як клієнт» (public as a client) у багатьох країнах зараз лунає «громадянин як 
заінтересована сторона» (citizen as a stakeholder). Незважаючи на значний прогрес у розбудові 
системи забезпечення якості публічних послуг, що спостерігається в Україні в останні роки, 
констатуємо, що громадяни повною мірою ще не відчувають себе навіть клієнтами. Тому й 
органам, що надають публічні послуги, і громадянам необхідно разом пройти шлях до побудови 
відносин у форматі зацікавлених сторін.
За даними згаданого раніше опитування в Україні зростає частка тих, хто знає про створення 
центрів надання адміністративних послуг (з 21 % у 2014 р. до 25 % у 2015 р.) та створення 
офіційних веб-ресурсів щодо адмінпослуг (з 9 % -  до 11 %). 20,5 % респондентів зазначають, що 
в їхньому місті створено спеціальний Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).
5.2. Основні нормативні документи у сфері надання адміністративних послуг в Україні
Основні нормативні документи у сфері надання адміністративних послуг в Україні:
• Про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами 

виконавчої влади : розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 лют. 2006 р. № 90-р
• Про адміністративні послуги : закон України № 737 від 6 вер. 2012

1 Дослідження проводились Фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у грудні 
2014 р. та листопаді 2015 р. на замовлення Центру політико-правових реформ. Опитано було 2008 / 2009 респондентів віком від 18 років у всіх 
регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської обл. Теоретична похибка вибірки -  2,3%.
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• Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності : закон України № 2806-IV від 6 
вер. 2005

• Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного порталу адміністративних 
послуг: постанова Кабінету Міністрів України від 3 січ. 2013 № 13

• Про затвердження вимог до підготовки технологічної картки адміністративної послуги : 
постанова Кабінету Міністрів України від 30 січ. 2013 № 44

• Про затвердження Порядку ведення Реєстру адміністративних послуг : 
постанова Кабінету Міністрів України від 30 січ. 2013 № 57

• Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послуг : 
постанова Кабінету Міністрів України від 20 лют. 2013 № 118

• Про затвердження Типового порядку проведення конкурсу для надання супутніх
послуг, пов’язаних з наданням адміністративних послуг :
постанова Кабінету Міністрів України від 29 трав. 2013 № 379

• Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг: 
постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 588

• Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади: 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 трав. 2014 № 523/2014

• Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації 
надання адміністративних послуг : закон України від 10 грудня 2015 № 888-VII

За Законом України «Про адміністративні послуги»
• Адміністративна послуга -  результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання 

адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, 
зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону.

• Центр надання адміністративних послуг -  це постійно діючий робочий орган або 
структурний підрозділ виконавчого органу міської, селищної ради або Київської, 
Севастопольської міської державної адміністрації, районної, районної у містах Києві, 
Севастополі державної адміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через 
адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

5.3. Критерії оцінки якості надання адміністративної послуги

Критеріями оцінки якості надання адміністративної послуги є показники, які визначають рівень 
задоволення потреб та інтересів одержувача, професійність діяльності адміністративних органів.
Оцінка якості надання адміністративної послуги повинна здійснюватися на основі таких 
критеріїв:
1. Результативність.
Результативність передбачає спрямованість діяльності адміністративного органу на позитивне 
вирішення справи. Законна, обґрунтована та своєчасна відмова у наданні послуги не є підставою 
для негативної оцінки якості надання послуги.
2. Своєчасність.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів надання адміністративних послуг : 
наказ Мінекономіки України від 12 липня 2007 р. № 219.
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Своєчасність надання адміністративної послуги передбачає дотримання встановленого законом 
строку надання адміністративної послуги з орієнтацією на якнайшвидше вирішення справи. 
Критерій своєчасності в окремих випадках потребує від адміністративного органу врахування 
особливостей конкретної справи.
3. Доступність.
Доступність передбачає фактичну можливість особи звернутися за отриманням 
адміністративної послуги. Доступність має такі складники:
- наявність достатньої (повної) та коректної інформації про адміністративний орган; 
різноманітність джерел такої інформації, у тому числі ефективність спілкування телефоном;
- територіальну наближеність адміністративного органу до одержувача; наявність громадського 
транспорту, вказівних знаків, під’їзних шляхів та місць паркування для приватного транспорту;
- можливість вільного (безперешкодного) доступу одержувача до приміщення
адміністративного органу;
- наявність та доступність (у тому числі безоплатність) бланків та інших формулярів, 
необхідних для звернення за адміністративною послугою, можливість отримання таких бланків 
з офіційної веб-сторінки адміністративного органу тощо.
4. Зручність.
Зручність передбачає врахування інтересів та потреб одержувача в процесі надання 
адміністративної послуги. Зручність має такі складники:
- можливість вибору способу звернення за адміністративною послугою, у тому числі 
забезпечення можливості звернення поштою, електронною поштою тощо;
- впровадження принципу «єдиного вікна», коли одержувач звертається до адміністративного 
органу, який самостійно організовує подальше надання адміністративної послуги без участі 
одержувача; мінімізацію кількості інстанцій, залучених до надання адміністративної послуги; 
використання анкет та інших стандартизовано-допоміжних форм;
- прийнятність для одержувача режиму роботи адміністративного органу, його дотримання; 
відсутність черг та організованість особистого прийому громадян, використання механізмів 
попереднього запису, прозорої (нумерованої) черги тощо;
- прийнятність порядку оплати адміністративної послуги (якщо послуга платна); плата повинна 
бути визначеною у фіксованому розмірі та відомою наперед і в разі можливості прийматися 
безпосередньо у приміщенні адміністративного органу.
5. Відкритість.
Відкритість — це наявність та доступність інформації, необхідної для отримання 
адміністративної послуги про: процедуру надання адміністративної послуги; перелік
документів, які потрібно подати для отримання послуги, із зразками їх заповнення; розмір та 
порядок оплати адміністративної послуги; посадових осіб, відповідальних за надання 
адміністративної послуги.
Відкритість включає: наявність та якість довідкових ресурсів (інформаційних щитів, офіційної 
веб-сторінки адміністративного органу тощо); можливість отримання інформації телефоном та в 
електронній формі; можливість отримання консультативної допомоги.
6. Повага до одержувача.
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Повага до особи передбачає ввічливе (шанобливе) ставлення до особи, її честі та гідності. 
Критерій поваги до особи має такі складники:
- готовність працівників адміністративного органу допомогти одержувачу в оформленні 
звернення тощо;
- дотримання принципу рівності громадян;
- наявність побутових зручностей в адміністративному органі (місць для сидіння тощо).
7. Професійність.
Професійність передбачає наявність належного рівня кваліфікації працівників 
адміністративного органу. Професійність визначається продемонстрованим рівнем знань та 
дотриманням процедури надання адміністративної послуги, конкретністю та обґрунтованістю 
вимог, що ставляться до одержувача.
Досвід звернення до ЦНАПу за певною послугою у своєму місті мають 35 % цих людей і 4/5 із 
цього числа задоволені його роботою. Якщо порівнювати ці дані з минулорічними, то рівень 
задоволеності зріс більш ніж на 20 %. Незадоволеними роботою ЦНАПу залишились 
менше 15 % осіб, що до нього звернулись.
Характеристики ідеального ЦНАП при органах місцевого самоврядування:

• офіс, у якому немає кабінетів, охорони, зайвих перегородок,
• усміхнені адміністратори,
• електронна черга,
• прийом 6 днів на тиждень без обідньої перерви (а в окремі дні — до восьмої вечора),
• інформація про послуги в Інтернеті,
• дитячий куточок, туалет для відвідувачів, зручності для людей з особливими потребами.

Працівники повинні надавати найбільш затребувані населенням адміністративні послуги 
(близько 40) безпосередньо на місці, без черг, хабарів, тяганини і перешкод для обслуговування 
громадян.
Повноцінні центри надання адміністративних послуг функціонують при міських радах міст 
обласного значення. Більшість їх відповідають основним критеріям зручності для відвідувачів: 
мають відкритий простір прийому замість коридорів та кабінетів, приймають людей понад 42 
години на тиждень (щодня, крім неділі, без обідніх перерв, в окремі дні тижня -  до восьмої 
години вечора), зручні місця очікування в черзі та прийому відвідувачів, електронну чергу 
замість живої.

5.4. Оновлення системи надання адміністративних послуг в умовах децентралізації: базові 
положення

Згідно проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг» пропонується поетапно передати повноваження по наданню більше 
41 адміністративної послуги органам місцевого самоврядування, залишивши за державою лише 
функції контролю та моніторингу. Планується єдина мережа центрів надання адміністративних 
послуг -  «прозорі офіси». За надання базових «популярних» послуг має відповідати орган 
місцевого самоврядування, міський голова та місцева рада.
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Експерти визначають такі чотири пріоритети формування нової системи надання 
адміністративних послуг в умовах децентралізації:

1. Створення інтегрованих «прозорих офісів» у вигляді Центрів надання адміністративних 
послуг у нових Центрах об’єднаних громад.
2. Організація діяльності у інтегрованих ЦНАП Центрів об’єднаних громад на засадах 
управління на основі якості.
3. Розвиток електронних сервісів у сфері надання адміністративних послуг.
4. Формування системи комплексної контрольної діяльності у сфері надання 
адміністративних послуг.

Центри надання адміністративних послуг у нових Центрах об’єднаних громад зможуть 
функціонувати більш результативно, якщо їх доповнити філіалами/осередками/терміналами у 
інших населених пунктах, зокрема -ТЕРМІНАЛАМИ СТАРОСТ.
На територіях районів, де утворені об’єднані територіальні громади (ОТГ) продовжує існувати 
стара система надання адміністративних послуг -  один ЦНАП у районному центрі.
Порівняння переваг і недоліків функціонування ЦНАП при РДА (узагальнення за даними 
аналізування, що проведено у листопаді-грудні 2015 р. у ОТГ Дніпропетровської області) не 
відповідає сучасним вимогам:
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Переваги ЦНАП при РДА:

• Розміщення у адміністративному центрі району.
• Розміщення у будівлі Районної ради.
• Опублікований на сайті прийом за єдиним графіком: не менше 40 год. на тиждень; не 

менше 6 год. у суботу.
• Можливість отримати інформацію про режим роботи та послуги через веб-сайти 

http://www.openpower.dp.gov.ua/ODA/
http://e-services.dp.gov.ua/

• Виконуються строки надання інформації.
Недоліки:

• Обмежена кількість послуг -  не всі «популярні» послуги можна отримати безпосередньо 
у ЦНАП послуги щодо будівництва, соціальні послуги в тому числі і заявлені на сайті та 
в переліку.

• Приміщення ЦНАП дуже маленькі, складаються з двох-трьох кімнат загальною площею
до 50 кв.м., незручні.

• Прийом 6 днів на тиждень без обідньої перерви (а в окремі дні -  до восьмої вечора) -  
графік прийому громадян, опублікований на сайті не виконується.

• Черги, що утворюються за недостатньої кількості адмінперсоналу.
• Персонал дуже перевантажений, тому «усміхнені адміністратори» -  рідкість.
• Недостатнє матеріально-технічного забезпечення.
• Відсутні зручні місця для очікування, в окремих ЦНАП немає навіть стільців.
• Відсутня можливість попереднього запису на прийом.
• Відсутня можливість отримати супутні послуги у приміщенні ЦНАП (копіювання/друк 

документів; здійснення обов’язкових платежів (термінал банку, каса банку); придбання 
канцелярських товарів; фотографування на документи.

• Відсутні: дитячий куточок, зручності для людей з особливими потребами.
• Приміщення не оздоблені кондиціонерами.
• Відсутня можливість отримати питну воду.
• У приміщенні ЦНАП відсутні декоративні рослини та інші елементи естетичного 

оформлення офісних приміщень, що може створити доброзичливу атмосферу та 
полегшити перенесення емоційного навантаження.

• Відсутнє інформування замовника про готовність результату надання послуги через SMS.
• Відсутній вільний доступ до Інтернет у приміщенні ЦНАП.

З метою усунення зазначених недоліків пропонується участь старост в реалізації проекту 
«ФОРМУВАННЯ МЕРЕЖІ ІНТЕГРОВАНИХ ЦНАП В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ Й 
УТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД»

Мета проекту: сформувати мережу інтегрованих Ц Н А П  в умовах децентралізації й утворення 
О ТГ у Д ніпропетровській області як  засіб забезпечення якості адміністративних послуг до 
вересня 2016 р. за  рахунок донорської допомоги та кош тів обласного бю джету. Реалізація 
даного проекту буде сприяти підвищ енню  стандартів ж иття до рівня національних 
(європейських) норм.

Продуктом проекту є мереж а інтегрованих Ц НА П , які розташ овані на території 16 ОТГ у 
Дніпропетровському, Солонянському, П авлоградському, А постолівському, Ц аричанському, 
С офіївському районах, і яка:
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• дозволяє замовляти/отримувати адміністративні послуги у будь-якому із 
16 «прозорих офісів», 54 «віддалених робочих місць» адміністраторів та 
«терміналів старост»;

• спрямована на забезпечення відповідності встановленим стандартам обслуговування;
• має компетентний персонал;
• інтегрована до систем е-сервісів;
• має систему контролю за якістю діяльності у сфері надання адміністративних послуг.

Очікувані вигоди проекту для основних заінтересованих сторін:

• Мешканці громади будуть мати можливість одночасно отримати різноманітні послуги в 
одному місці, зросте рівень обслуговування населення та прискорення в отриманні 
документів, не буде перекладання обов’язків адміністративних органів на споживачів, 
вимагання додаткових документів.

• Місцевий бізнес буде розвиватись у більш сприятливих умовах, територія громади стане 
інвестиційно привабливою.

• Громадські організації отримають можливість розвивати новий напрям діяльності 
(громадський моніторинг надання публічних послуг), активно долучитись до спільних 
проектів у партнерстві з владою та бізнесом.

• Місцева влада отримає можливість поліпшити якість надання послуг мешканцям через 
упровадження кращих практик у цій сфері, розвинути компетентність службовців та 
посадових осіб місцевого самоврядування, збільшити відкритість і прозорість діяльності, 
налагодити взаємодію із громадськими організаціями, що підвищить довіру до органу 
місцевого самоврядування та команди виконкому ради.

Опис діяльності за проектом:
1. Інвентаризація наявних ЦНАП.

1.1. Складання реєстру ЦНАПів ОТГ Дніпропетровської області із описом кадрового, 
технічного, методичного забезпечення.
1.2. Оцінювання ступеня відповідності діяльності ЦНАП З-ну України «Про адміністративні 
послуги» за методикою Центру-політико правових реформ.
1.3. Оцінювання охоплення е-сервісами (реальність підключення до poslugy.gov.ua, 
e-services.dp.gov.ua, igov.org.ua).

2. Розробка нової структури ЦНАП ОТГ Дніпропетровської області

2.1. Створення інтегрованих «прозорих офісів» у вигляді Центрів надання адміністративних 
послуг у нових Центрах об’єднаних громад/
2.2. Створення підсистеми філіалів/осередків/терміналів ЦНАП у інших населених пунктах.

• «Термінали старост» / смартфон + мобільний додаток (може бути розроблений 
під час хакатону).

3. Організація діяльності у інтегрованих ЦНАП Центрів об’єднаних громад на засадах
управління на основі якості.

3.1. Технічне (до)оснащення за результатами інвентаризації.
3.2. Методичний супровід (розробка загальносистемних документів системи управління 
якістю, технологічних та інформаційних карток).
3.3. Навчання персоналу (очне та дистанційне).
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3.4. Створення посібника користування електронним сервісом для клієнтів.
3.5. Забезпечення додаткових послуг (визначити перелік), зокрема юридичних, для клієнтів 
ЦНАПів.

4. Розвиток електронних сервісів у сфері надання адміністративних послуг.
4.1. Інформаційне наповнення існуючих веб-сторінок.
4.2. Інтеграція до e-services.dp.gov.ua.
4.3. Розвиток співробітництва із проектом igov.org.ua.
4.4. Розвиток співробітництва зі спільнотою EGAP-Dnipro.

5. Формування системи комплексної контрольної діяльності у сфері надання адміністративних 
послуг.

5.1. Розробка критеріїв оцінювання якості діяльності ЦНАП ОТГ (із залученням різних груп 
заінтересованих сторін).
5.2. Реалізація пілотного міні-проекту громадського моніторингу якості надання послуг 
ЦНАП ОТГ.

6. Поширення інформації про формування мережі інтегрованих ЦНАП в умовах децентралізації 
й утворення ОТГ у Дніпропетровської області.
7. Моніторинг прогресу реалізації проекту та оцінювання результативності проекту
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ТИПОВА відповідь поки що не існує.
До цього часу нормативів щодо комплектації ЦНАП у відповідності до чисельності 
мешканців не розроблено.
Але вже напрацьовується досвід і кращі практики у містах і окремих громадах.
Представники Апостолівської ОТГ успішно пройшли конкурс за проектом GIS щодо 
підтримки 10 ЦНАП в новоутворених ОТГ.

У Апостолівській громаді понад 24 тис. Пропонується такий склад персоналу ЦНАП
• Адміністраторів(спеціалістів I категорії та спеціалістів-посади в структурі) -  

5 осіб;
• Реєстраторів (начальник, спеціалісти I категорії, реєстратори-посади в структурі) -  4 

особи в окремому структурному підрозділі - реєстраційній службі;
• Керівник -  1 особа;
• Системний адміністратор -  1 особа.

Який штат типового ЦНАП на 10 тис. мешканців?

Де брати необхідну кількість навчених держслужбовців?
Виховувати власні кадри, розвивати їх професійну компетентність!

• Методично процеси надання адміністративних послуг в є значною мірою відпрацьовані.
• У Центрах підвищення кваліфікації для державних службовців і посадових осіб місцевого 

самоврядування є відповідні короткотермінові навчальні програми.
• Тренінги для адміністраторів активно реалізуються за кількома проектами технічної 

допомоги.

Хто буде навчати мешканців подавати запити в електронному вигляді, коли в сільській 
місцевості навіть далеко не у всіх є доступ до інтернету або взагалі не має навиків і 
можливості і, головне, бажання користуватися оргтехнікою?

У сільській місцевості ступінь готовності населення до замовлення адміністративних послуг у 
електронному вигляді не є ще значним. Але ми і не пропонуємо одразу переходити усім на е- 
послуги. Це процес тривалий...
Досвід країн, що вже понад десять років просувають подібні системи вказує на те, що 
зберігається змішана система:поряд із традиційною формою надання послуг поширюється 
електронна. Громадяне мають вибір -  яку форму обрати... 
Тут грають роль і технічні можливості, і культурні традиції території. І БАЖАННЯ - це робити 
у інший спосіб.
І все частіше люди у різних куточках світу обирають саме електронну форму.
Ми маємо відчувати, що зростає покоління "із цифрою в кістках".
Молодь вже дивується, що є інший за електронний формат отримання інформації і певних 
послуг.

Ідея "терміналу" старости як раз має задовольнити різні вимоги. 
Саме староста за моделлю, що розробляється, буде допомагати замовити / отримати 
послугу: фактично - ввести запит у систему, яка встановлена в нього на смартфоні чи планшеті, 
що має доступ до Інтернет.
Або прийняти відповідні документи у паперовому вигляді (на цей час це і є основною формою) 
і передати фізично до центрального ЦНАП ОТГ (також мають бути опрацьовані відповідні 
логістичні схеми).
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5.5. Гром адський м оніт оринг у  сф ері надання адм ініст рат ивних послуг в Україні

Громадський моніторинг надання послуг органами публічної влади -
діяльність громадськості, інститутів та організацій громадянського суспільства з постійного, 
періодичного або разового спостереження за якістю надання адміністративних послуг органами 
публічної влади з наступним реагуванням або накопиченням інформації для подальшого 
реагування з метою покращення якості надання зазначених послуг.
За міжнародним досвідом, серед існуючих практик недержавного моніторингу надання 
публічних послуг можна виділити такі, що вже є усталеними:

• низка класичних інструментів моніторингу, що рекомендовані Всесвітнім альянсом 
громадської участі CIVICUS (World Alliance for Citizen Participation),

• дослідження за методом «Таємний клієнт»,
• методи швидкого оцінювання через Інтернет-ресурси, які надзвичайно динамічно 

розвиваються.
За рекомендаціями CIVICUS, до основних інструментів моніторингу та оцінювання публічних 
послуг належать такі:

• звіти за результатами опитування зацікавлених сторін;
• звітні картки громадян;
• система показників громади;
• моніторинг та оцінювання з боку громади;
• соціальні аудити.

Успішні приклади застосування ще нетрадиційних для України підходів, що засновані на 
використанні наявних резервів вітчизняного законодавчого поля у сфері громадського 
моніторингу, продемонстрували представники громадських організацій м. Славутич (пілотний 
проект громадської експертизи із застосуванням аудиту системи управління якістю), 
м. Дніпропетровськ (комбінування методів опитування із тестуванням офіційного веб-ресурсу) 
та всеукраїнського об’єднання «Фортеця» у м. Київ (запит на публічну інформацію).
На національному рівні спробу провести оцінку якості адміністративних послуг в Україні 
зробив Центр політико-правових реформ. За розробленими ним методиками у 2013-2014 рр. 
здійснено три загальнонаціональних дослідження: оцінювання якості адміністративних послуг у 
10 містах України методом екзіт-полу та два оцінювання населенням України якості надання 
адміністративних послуг (які проводилося у всіх областях України методом інтерв’ю). Також 
презентовано «Матрицю оцінки Центру адміністративних послуг», яка дозволяє вивчити стан 
ЦНАП за основними формальними ознаками та сформувати програми поліпшення.
Проекти громадського моніторингу в Україні ініціювались органами публічної влади 
(Вознесенськ, Луганськ, Івано-Франківськ) майже так само активно, як і громадськими 
організаціями (Дніпропетровськ, Київ, Львів, Сєвєродонецьк, Славутич).
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РОЗДІЛ 6
ЗАМІСТЬ ВИСНОВКУ: ПЛАН ДІЙ СТАРОСТИ ГРОМАДИ 

6.1 Основні завдання новообраного старости громади:

Перші дії новообраного старости громади повинні продемонструвати його професійність, 
впевненість, стратегічне бачення та активну державницьку позицію щодо розвитку села чи 
селища, націленість на застосування сучасних стандартів, методів та інструментів розвитку 
території, запропонувати такі заходи для жителів села чи селища, щоб кожен міг зробити 
внесок у спільну справу, відчути свою причетність до питань становлення та розвитку громади. 
Це стане для жителів громади поштовхом до спільного переосмислення місії і пріоритетів 
громади як спільноти жителів і зорієнтує їх на ефективну співпрацю та досягнення 
поставлених цілей.

Розвиток громади — це динамічний процес, який дає змогу використати можливості, що їх

постійно привносять нові виклики сучасності. Це збалансоване поєднання точно визначених 
функцій, оптимальної структури роботи для їх реалізації, чітких стандартів і процедур 
діяльності та здатності їх реалізувати, що вимагає відповідного професійного рівня старости як 
посадової особи місцевого самоврядування.

Одна з основних засад при цьому, про яку так багато говориться і щодо якої так мало реальних 
зрушень — сприймати жителів громади як основний капітал і найвищу цінність, як той ресурс 
громади, без належного мотивування і розвитку якого жодні сучасні технології та інструменти 
не принесуть бажаного результату.

Керувати за справді сучасними стандартами означає поєднати сотні й тисячі порад і 
рекомендацій фахівців, власний досвід та досвід успішних країн світу в одну єдину систему, 
пов’язати їх цілями, строками і ресурсами. Непросто, проте вкрай необхідно старості пов’язати 
стратегічне планування розвитку громади і бюджет, адже це основа у досягненні поставлених 
цілей, а також зуміти раціонально використати ініціативу жителів як механізм реалізації 
владних повноважень.

Світ змінюється, вимагаючи більшої дієвості від органів влади, водночас їх більшої прозорості 
та підзвітності суспільству. Наскрізної уваги потребує налагодження ефективних комунікацій — 
зовнішніх, які визначають відкритість громади, та внутрішніх, які є запорукою достатньої 
поінформованості людей та сприятливого соціально-психологічного клімату в населених 
пунктах.

Необхідно навчитися говорити зрозумілою мовою з кожним, доносити свої думки та здобувати 
підтримку — це те, без чого неможливо уявити сьогодні ефективне управління місцевим 
розвитком.

Шлях до ефективної моделі розвитку села чи селища, громади в цілому, лежить через 
кардинальне переосмислення повноважень і відповідальності старости у цьому процесі. Треба 
розуміти, що успішна робота старсти залежить не стільки від додержання формальних 
інструкцій та володіння академічними знаннями, скільки від наявності стратегічного бачення у 
нього як лідера громади шляхів розвитку території, дипломатичної гнучкості у пошуку 
розв’язання складних завдань, відкритості до змін та готовності щоденно навчатися.
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Одне безсумнівно — без рішучої модернізації механізму управління територією, без 
впровадження кардинальних, болісних і вкрай непопулярних, але конче необхідних реформ, 
громада не зможе стати справді спроможною.

Звернути на це увагу ставили за мету і автори пропонованого практичного посібника, 
намагаючись передати не стільки власні напрацювання і досвід, скільки загальну націленість 
реформи місцевого самоврядування на ефективні зміни заради майбутнього.

6.2. Рекомендації щодо перших дій новообраного старости громади:

Враховуючи особливу роль старости в питаннях розвитку громади, доцільно рекомендувати 
наступні першочергові дії:

1) після проведення виборів, необхідно зустрітися з головою громади для обговорення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку території та реалізації рішень, спрямованих на 
розв’язання проблем села, селища;

2) для того, щоб врахувати запити жителів в плані соціально-економічного розвитку громади, 
необхідно провести робочі зустрічі із керівниками усіх бюджетних закладів, установ та 
організацій щодо пріоритетних питань розвитку населених пунктів громади; переконатися у 
здатності активу території відстоювати та реалізувати заходи, вносити реалістичні пропозицій 
до плану соціально-економічного розвитку громади на предмет включення питань, порушених 
при зустрічах;

3) ознайомитись з основними нормативно-правовими ( положення про старосту громади, 
регламент, статут тощо) програмними документами громади, а також тими, що визначають 
діяльність у відповідних сферах ( освіта, охорона здоров’я, соціальний захист населення тощо) з 
метою визначення ролі старости у виконанні функціональних завдань виконавчого комітету 
ради на відповідній території;

4) ознайомитись з інформаційно-аналітичними та звітними матеріалами щодо стану справ в 
громаді (виконання програми соціально- економічного розвитку та стратегічного плану 
діяльності; виконання паспортів бюджетних програм; фактичної наявності та стану майна 
згідно з останнім актом інвентаризації; матеріали ревізій та перевірок фінансово-господарської 
діяльності; матеріалами нарад щодо розвитку громади тощо);

5) ознайомитись з юридичним статусом та станом приміщень на підпорядкованій території, 
особливо приміщення, де має працювати староста ( договір оренди, якщо приміщення не 
знаходиться у власності органу влади; план-схема приміщень; наявна інфраструктура 
(транспорт, комунікації, охорона приміщень, пожежна безпека, умови для роботи персоналу 
тощо);

6) провести за можливості загальні збори села чи селища, узагальнити запити жителів для 
формування Програми діяльності старости громади на поточний рік та на перспективу 
скликання ради;

7) ініціювати підготовку рішень ( розпоряджень) голови виконавчого комітету ради громади, 
які регламентують роботу старости ( про вступ на посаду старости; про прийняття присяги 
посадової особи місцевого самоврядування, про затвердження посадової інструкції; про
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делегування повноважень ( у разі потреби), про внесення змін до положення про старосту ( у 
разі потреби), про утворення (у разі потреби) громадської ради розвитку села, селища;

8) ознайомитися з пріоритетами у сфері управління розвитком відповідної території громади та 
структурою виконавчого комітету (які структурні підрозділи створені, які підприємства, 
установи та організації належать до сфери управління виконкому та функціонують на території 
села,селища);

9) проаналізувати розроблені виконкомом проекти організаційно-правових актів на предмет 
розвитку території, від якої обраний староста, та визначити необхідність внесення змін щодо 
планів соціально- економічного розвитку у сфері повноважень виконкому ради громади;

10) для опрацювання складних стратегічних питань розвитку території провести відповідну 
консультаційну роботу з депутатами ради та ініціювати перед головою ради громади 
доцільність утворення робочих груп щодо узгодження плану дій старости громади із залученням 
депутатського корпусу та працівників виконкому (участь депутатів та працівників виконкому у 
робочих групах щодо опрацювання плану дій старости є можливістю підвищити професійний 
рівень, налагодити координацію дій, дізнатися про кращі приклади щодо розв’язання 
аналогічних проблем. І найголовніше — пропозиції будуть якісними та враховуватимуть думку 
різних заінтересованих сторін та суспільних груп);

11) залучити заінтересовані сторони, у тому числі громадськість, до процесу підготовки 
Програми діяльності старости шляхом організації різноманітних консультацій ( мета — 
розуміння намірів старости громади і формування суспільної довіри до роботи старости, 
врахування при підготовці рішень інтересів різних суспільних груп);

12) передбачити у плані роботи старости консультації з громадськістю - для успішних 
консультацій з громадськістю слід розробити план проведення консультацій з конкретними 
термінами та відповідальними за змістовну та організаційну підготовку цих заходів, який може 
бути розділом згаданої річної Програми діяльності старости; розмістити інформацію на 
офіційному веб-сайті громади; у випадку відсутності веб-сайту -  ініціювати його розробку; 
визначити спільно з головою громади теми для обговорення; визначити цілі консультацій; 
визначити основні групи інтересів; підготувати консультаційні документи; протягом усього 
періоду проведення консультацій підтримувати контакти із ЗМІ;

13) вивчити та використовувати кращі практики Європейського Союзу для успішного роз

в’язання проблем у сфері місцевого розвитку , а також вітчизняний досвід та кращі практики 
роботи старост громад;

14) для максимально швидкого і ефективного початку роботи старости доцільно невідкладно 
розробити Програму діяльності старости громади на поточний рік та затвердити його на 
засіданні виконкому з відповідним розглядом на сесії ради громади;

15) спланувати та оприлюднити графік роботи старости, виходячи з графіку проведення

засідань виконкому та сесій ради громади; особисто брати участь у засіданнях виконкому та 
сесіях ради; активно використовувати право внесення пропозицій щодо реалізації плану 
соціально-економічного розвитку громади та підпорядкованих населених пунктів;
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16) забезпечувати належну організацію виконання рішень ради та розпоряджень голови 
виконавчого комітету з дотримання встановлених строків виконання відповідних завдань

17) уникати будь-яких дій, які можуть бути розцінені як використання службового

становища у власних інтересах або можуть негативно вплинути на репутацію старости як 
керівника;

18) регулярно організовувати заходи, спрямовані на формування знань, морально- 
психологічних установок щодо неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших 
правопорушень, пов’язаних із управлінською діяльністю;

19) забезпечити прозорість у діяльності старости громади, запровадивши або удосконаливши
процедури: оприлюднення проектів нормативно-правових актів ради та виконкому на
підпорядкованій території, прийнятих нормативно-правових актів та правових актів 
індивідуального характеру; вільного доступ до інформації публічного та довідкового характеру; 
розгляду звернень громадян до органу місцевого самоврядування громади;

20) забезпечити проведення моніторингу коментарів у ЗМІ, в тому числі електронних, щодо 
діяльності виконкому громади, членом якого є староста, а також вироблення на цій основі 
пропозицій щодо покращення іміджу виконавчого комітету громади. У разі необхідності 
ініціювати розроблення необхідних програмно-планових документів, що стосуються сфери 
управління органу влади, або внесення змін до них. Відповідно до чинних загальних програмно- 
планових документів та тих, що стосуються сфери управління громади, визначати пріоритети 
діяльності органу на наступний рік;

21) дотримуватися чіткого виконання затвердженої Програми діяльності старости та 
щоквартально звітувати про стан її виконання; щороку проводити громадські слухання щодо 
результатів виконання Програми діяльності старости та спільно з громадськістю та виконавчим 
комітетом формувати пріоритети роботи на наступний рік.

6.3. Проект Програми діяльності старости громади:

Проект програми діяльності старости громади:

- на основі проведених консультацій та аналізу пріоритетів соціально-економічного 
розвитку території складається перелік завдань до кінця року, у якому відбулися вибори 
старост або на майбутній, якщо вибори відбулися у кінці попереднього року;

- здійснюється аналіз наявних можливостей та потенціалу території (ресурсний, 
технічний, людський, фінансовий, інший) та пропонуються конкретні заходи щодо 
розв’язання пріоритетних завдань та проблемних питань розвитку територіальної 
спільноти;

- визначаються строки виконання заходів, виконавців, джерела фінансування та 
орієнтовні обсяги фінансових ресурсів для вирішення проблемних та пріоритетних 
питань розвитку території;
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- визначаються очікувані результати виконання по кожному із заходів Програми (у 
короткостроковому та довгостроковому аспектах);

- робляться висновки щодо можливостей та загроз успіху реалізації заходів Програми;

• Зверніть увагу, що Програма діяльності старости:
-  розробляється та затверджується щороку;
-  базується на стратегічному плані та програмі соціально-економічного розвитку об’єднаної 

територіальної громади;
-  підлягає оприлюдненню у засобах масової інформації.

- Староста щороку звітує на виконкомі та перед громадськістю села (селища) про 
результати виконання Програми.
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Перелік завдань і заходів
Програми діяльності старости села (селища) сільської ради громади на 2016-2017 рр.*

№

Назва
напряму діяльності (пріоритетні 

завдання)

Перелік
заходів
Програми

Строки
виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні 
обсяги фінансових 

ресурсів,
тис. грн, у тому чи

слі за роками

Очікувані
результати

1.
Підготовка документів, що пода

ються до органів місцевого са
моврядування

2.

Внесення пропозицій щодо бюд
жету територіальної громади в ча
стині фінансування програм, що 
реалізуються на території відповід
ного села (селища);

3.

Внесення пропозицій до виконав
чого комітету сільської (селищної, 
міської) ради з питань діяльності на 
території відповідного села (сели
ща) виконавчих органів сільської 
(селищної, міської) ради, підпри
ємств, установ, організацій комуна
льної форми власності та їх посадо
вих осіб

4.

Погодження проектів рішень сіль
ської (селищної, міської) ради 
об’єднаної територіальної громади, 
що стосуються майна територіаль
ної громади, розташованого на її 
території
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5.
Моніторинг за станом довкілля, 

станом об’єктів інфраструктури, 
громадським правопорядком

6.

Моніторинг за дотриманням прав і 
законних інтересів жителів села 
(селища) у сфері соціального захи
сту, культури, освіти, спорту, ту
ризму, житлово-комунального гос
подарства, реалізації права на 
працю, медичну допомогу;

7.

Участь у пленарних засіданням 
сільської (селищної, міської) ради 
об’єднаної територіальної громади, 
з правом дорадчого голосу, а також 
у засіданнях постійних комісій ради

8.
Участь у засіданні сільської (се

лищної, міської) виконкому ради 
об’єднаної територіальної громади

9.

Взаємодія з
громадськими об' єднаннями, які 

діють на території територіальної 
громади, а також іншими 
суб’єктами та інституціями;

10.
Інщі напрями роботи, що викону

ються за дорученням голови ради 
та її виконавчого комітету

*Програма розробляється і затверджується щороку, враховує програму соціально-економічного розвитку та план Стра
тегічного розвитку громади.
*Програма підлягає оприлюдненню у ЗМІ
*Староста щороку звітує на виконкомі та перед громад кістю села, селища щодо виконання програми
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