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- здійснює рівний захист всіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

України за межами України згідно з нормами міжнародного права; 

- здійснює захист державних інтересів України як на її території, так і за її 

межами лише відповідно до законів України, умов підписаних нею міжнародних 

договорів та норм міжнародного права; 

6. Принцип еквівалентності обміну, неприпустимості демпінгу при 

ввезенні та вивезенні товарів [5, ст. 2]. 

Таким чином, загальні й перераховані вище спеціальні принципи 

дозволяють поєднувати завдання, розв’язувані суб’єктами ЗЕД в єдиний 

механізм, оцінювати всю сферу ЗЕД. Вчасно й раціонально здійснювати 

управлінські впливи на діяльність відповідних посадових осіб та суб’єктів 

підприємницької діяльності. 
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Перспективним планом формування територіальних громад Донецької 

області передбачено створення 46 об’єднаних територіальних громад на 

територіях підконтрольних українській, які об’єднають в собі 269 сільських, 
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селищних та міських рад, та 20 об’єднаних територіальних громад, які 

знаходяться на території, тимчасово непідконтрольній українській владі [3]. 

Протягом 2015-2020 рр. у Донецькій області створені 20 об’єднаних 

територіальних громад. В області повністю сформовані та функціонують 13 

об’єднаних громад, 7 ОТГ юридично утворені, але перші вибори в них поки що 

не проведено пунктів. Область посідає перше місце по Україні за кількістю 

людей, які проживають в ОТГ та містах обласного значення [2]. 

Однією з головних переваг створених ОТГ є зростання власних 

надходжень громад, за рахунок переходу на прямі міжбюджетні відносини. 

Основними джерелами наповнення бюджетів ОТГ Донецької області є 

податок на доходи фізичних осіб та податок на землю. Аналіз фінансових 

показників ОТГ Донеччини свідчить про значне збільшення власних доходів 

після об'єднання. Так власні надходження об’єднаних територіальних громад, що 

перейшли на прямі міжбюджетні відносини, за І півріччя 2020 року у порівнянні 

з аналогічним періодом 2019 року зросли з 334 млн. грн. до 439 млн. грн 

(зростання понад 30%). 

На територіях 13 об’єднаних територіальних громад станом на сьогодні 

реалізується понад 150 важливих інфраструктурних проєктів загальною вартістю 

понад 760 млн. грн. [1]. 

Зазначені проєкти фінансуються не лише за рахунок місцевих бюджетів, а 

із залученням коштів з державного та обласного бюджетів та міжнародних 

партнерів. Проєктами охоплено такі важливі напрями розвитку, як транспортна 

інфраструктура, освіта, медицина, екологія, соціальний захист, фізкультура та 

спорт, культура, розвиток мережі Центрів безпеки громадян та Центрів надання 

адміністративних послуг тощо. 

Таким чином, реформа децентралізації сприяє відродженню економіки 

міст та сіл регіону, адже кожна об’єднана територіальна громада отримує 

можливість самостійно розпоряджатися заробленими коштами, бути 

господарями на власній землі та самостійно вирішувати питання місцевого 

значення. 

У той же час, на темпи створення ОТГ суттєво впливає специфіка 

Донецької області, а саме: 

- наявність військово-цивільних адміністрацій; 

- велика кількість нелогічно підпорядкованих адміністративних одиниць 

(так званих «матрьошок»); 

- наявність сільських чи селищних рад в межах міст; 
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- недостатня синхронізація реформи територіально-адміністративного 

устрою та місцевого самоврядування з реформами освіти та охорони здоров’я.  

Наявні питання необхідно вирішувати на законодавчому рівні, щоб 

прискорити приєднання громад. Слід зазначити, що висока урбанізація регіону 

дещо полегшує процес приєднання, але при приєднанні міст до міст обласного 

значення виникає питання щодо створення старостинських округів в містах.  

В цілому проблеми фінансової децентралізації в Донецькій області 

позначаються на перспективах розвитку господарської діяльності в регіоні. 

Серед таких проблем можна відзначити: 

- наявність шахтарських громад (Добропілля, Покровськ, Селидове, 

Білозерське тощо), де основна частина населення працює на видобутку вугілля 

під землею. Тому від діяльності шахт залежать доходи громад та їхніх 

мешканців. Реформування ж цієї галузі пов’язується з закриттям частини шахт, 

а інших бюджетоутворюючих підприємств тут немає.  

- існують громади одного підприємства або вузькопрофільовані 

(наприклад, Шахівська та Андріївська ОТГ залежать від податків з кар'єрів, 

Миколаївська ОТГ – від Слов'янської ТЕС, Лиманська ОТГ – від Донецької 

залізниці) [4]; 

- виникають проблеми при передачі майна та грошей від районної ради 

радам ОТГ; 

- частина територій області опинилась поза реформою через війну. 

Наявність військово-цивільних адміністрацій вимагає внесення певних змін до 

законодавства перед проведенням виборів (територіальні громади Бахмутського, 

Волноваського, Маріупольського та Покровського районів Донецької області) 

[5]. Ці території потерпають від бойових дій і перспективи їх розвитку 

проблематичні.  

- відбувається постійне скорочення населення у ОТГ як за рахунок 

зменшення народжуваності, так і за рахунок виїзду населення в інші регіони 

України та за кордон. 

- не завжди центри громад турбуються про всі приєднані села, щодо 

розвитку інфраструктури, транспорту тощо.  

Отже, незважаючи на успіхи фінансової децентралізації, як по всій Україні, 

так і по Донецькій області, залишається ряд серйозних питань, які можуть 

позначитися на перспективах подальшого розвитку господарської діяльності в 

регіоні. 
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