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усі матеріали справи. Порядок складання списків присяжних тут також є 
набагато складнішим, ніж у вищеописаної моделі. Спочатку створюються 
попередні списки кандидатур, згодом шляхом жеребкування на відкритому 
засіданні обираються 27 присяжних.

На жаль, не всі фахівці схиляються до думки про ефективність інституту 
суду присяжних. Поки виникають питання щодо його роботи, які повинні 
бути вирішені на практиці. Цікавим є той факт, що 30 квітня 2013 р. розпо-
чалося перше слухання за участі суду присяжних у Львові.

Важко не погодитися з думкою, що суд присяжних – це суд емоцій. Звісно, 
ніхто не може сказати, як група людей, які ніколи не вчилися в юридичному 
навчальному закладі, можуть прийняти рішення про те, винна людина чи ні 
і чи буде це рішення безпомилковим. Можна зазначити, що суд присяжних є 
необхідним інститутом, оскільки він гарантує доступ українського народу до 
здійснення судочинства, адже держава взяла на себе обов’язок забезпечити 
кожному громадянину право на справедливий судовий розгляд.

Отже, для вітчизняного правосуддя найбільш прийнятною є модель 
інституту присяжних, згідно якої головне завдання представників народу – 
надати оцінку у нарадчій кімнаті досліджуваним безпосередньо у судовому 
засіданні доказам без участі представника держави – професійного судді 
й винести вердикт щодо винності обвинуваченого в кримінальному 
провадженні.
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Запроваджені реформи державного управління в Україні передбача-
ють перерозподіл повноважень та фінансових ресурсів між центральними 
і регіональними рівнями управління, у наслідок чого територіальні громади 
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здобувають значний інструментарій і можливості для забезпечення повно-
цінного місцевого розвитку. Фінансова децентралізація надає можливість для 
підвищення фінансової спроможності територіальних громад, забезпечення 
автономності органам місцевого самоврядування у прийнятті управлін-
ських рішень, формуванні бюджетів, своєчасному визначенні та задоволенні 
потреб місцевих жителів. У той же час, прогалини організаційно-правового 
характеру у проведенні фінансової децентралізації, відмінності у розвитку 
територій, слабка адміністративна спроможність місцевої влади може мати 
наслідком дисбаланс у соціально-економічному розвитку територій, неефек-
тивність управлінської діяльності. 

Об’єднання територіальних громад в Україні було розпочато 5 березня 
2015 року, коли набрав чинності Закон України «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» [1]. Однак Конституція України не містить положень 
про об’єднані територіальні громади, лише у ст. 140 передбачено можли-
вість «об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний 
центр», а не територіальних громад [2]. У проекті Закону про внесення змін 
до Конституції України (щодо децентралізації влади) від 13 грудня 2019 
р. № 2598 [3] містяться пропозиції щодо зміни визначення «територіаль-
ної громади», але не унормовуються процеси створення чи розформування 
об’єднаних територіальних громад. 

Метою об’єднання є утворення спроможних територіальних громад, які 
будуть здатні самостійно або через відповідні органи місцевого самовряду-
вання забезпечити належний рівень надання послуг своїм жителям, зокрема 
у сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-
комунального господарства та в інших сферах, з урахуванням кадрових 
ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфраструктури відповідної 
адміністративно-територіальної одиниці. Кожна об’єднана територіальна 
громада повинна мати паспорт спроможної територіальної громади [4]. 

Українське законодавство визначає спроможність громади як «здатність 
самостійно або через відповідні органи місцевого самоврядування забез-
печити належний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, культури, 
охорони здоров’я, соціального захисту, житлово-комунального господарства, 
з урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інф-
раструктури відповідної адміністративно-територіальної одиниці» [4]. 

Оцінка рівня спроможності територіальних громад здійснюється на 
основі критеріїв визначених у Методиці формування спроможних територі-
альних громад, затвердженої  Постановою Кабінету Міністрів України від 8 
квітня 2015 р. У той же час зазначена методика має ряд суттєвих недоліків. 
Серед економічних факторів, які покладені в основу критеріїв – індекс подат-
коспроможності та частка місцевих податків та зборів у доходах бюджету 
громади, на зростання яких громада може впливати лише частково. Критерії 
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оцінки рівня спроможності громад більше залежать від географічних та інф-
раструктурних особливостей яких повинна дотримуватись громада [5].

При визначенні спроможності громади наразі застосовується фактор 
доступності її потенційного адміністративного центру. Методика формування 
спроможних територіальних громад визначає, що відстань від потенційного 
центру до громади з населенням понад 10% від усього населення об’єднаної 
територіальної громади повинна складати не більше 20 км (або у разі невід-
кладних випадків час прибуття швидкої чи пожежної допомоги не повинен 
перевищувати 30 хвилин). Територія громади має бути нерозривною, 
створюватись в межах однієї області та одного району. Якщо створюється 
громада в рамках суміжних районів – зміщуються і межі районів на користь 
того району, де розташований центр об’єднаної територіальної громади.

За наведеними критеріями, умови формування спроможної громади 
часто порушуються на практиці, адже кількісні показники не пристосовані 
до реалій України. Громади в деяких західних областях не відповідають 
умовам лише через ускладнені гірськими масивами шляхи сполучення. 
Миколаївська, Дніпропетровська та інші області мають неякісні дороги, 
які унеможливлюють транспортні перевезення від центру громади до від-
далених селищ швидше ніж за 30 хвилин. Населені пункти не розташовані 
щільно один до одного, отже, виникає потреба у формуванні спроможної 
громади на значних територіях, що ускладнює дотримання стандартів.

Тому вбачається, що головним питанням, яке повинно стояти перед 
громадою є можливість забезпечити себе на більш гідному рівні після 
об’єднання, ніж до нього. Якщо відстань між центром та великою громадою 
у складі об’єднаної територіальної громади перевищує 20 км, але ресурсів у 
неї достатньо аби відкрити ще декілька станцій швидкої допомоги та пожеж-
ної безпеки у найвіддаленіших куточках – то з нашої точки зору, таку громаду 
можна вважати спроможною. Отже, головним питанням процесу утворення 
спроможних об’єднаних територіальних громад є фінансове забезпечення їх 
діяльності, тобто отримання власних повноважень і фінансової бази на вико-
нання цих повноважень.

В. Письменний зазначає що, поняття «фінансового забезпечення терито-
ріальних громад» необхідно розглядати як систему фінансування органами 
місцевого самоврядування завдань у процесі розподілу функцій і сфер від-
повідальності між центральними органами виконавчої влади й органами 
місцевого самоврядування [6, с. 22-23].

Головним фактором успіху у сфері місцевого розвитку є набуття нави-
чок залучення фінансових ресурсів з усіх доступних джерел. На сьогодні 
об’єднані територіальні громади мають доступ до різних зовнішніх та 
внутрішніх фінансових ресурсів. Важливою ознакою як доступності пев-
ного фінансового ресурсу для місцевого соціально-економічного розвитку, 
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так і зацікавленості місцевих органів влади в його застосуванні, є його 
регулярність, постійність і сталість, а, отже, і можливість їх врахування 
при здійсненні довгострокового планування та використання в майбут-
ньому [7]. Сьогодні фінансова спроможність об’єднаних територіальних 
громад, головним чином, забезпечується за рахунок ресурсів, що мають 
внутрішнє походження. Бюджетними ресурсами внутрішнього походження 
є надходження від податків та зборів, продажу та оренди об’єктів кому-
нальної власності. Найвагомішим зовнішнім джерелом бюджетних коштів є 
Державний бюджет. Джерелом фінансування видатків є як доходи, закріплені 
Бюджетним кодексом за бюджетами об’єднаних територіальних громад, так і 
міжбюджетні трансферти з державного бюджету (базова дотація, освітня та 
медична субвенції, інші дотації та субвенції). Додатковими джерелами залу-
чення фінансових ресурсів є механізм інвестування, кредитування, а також 
альтернативні джерела у формі грантових коштів [8, с.89].

Таким чином, основою незалежності територіальних громад та місце-
вих бюджетів від центру є фінансова децентралізація, тобто децентралізація 
фінансових повноважень місцевих органів влади. Для забезпечення фінан-
сової спроможності територіальних громад необхідно проводити роботу в 
таких напрямках: 

– забезпечення фінансової незалежності територіальних громад та неза-
лежності бюджетного процесу на місцевому рівні; 

– стимулювання місцевих органів влади до ефективного використання 
власного фінансового та економічного потенціалу територіальних громад; 

– ведення органами місцевого самоврядування політики залучення 
інвестицій та альтернативних джерел фінансування на відповідну територію; 

– формування ефективної системи міжбюджетних відносин [9, c. 311]. 
Фінансова децентралізація сприяє якісному покращенню життєвого 

середовища для мешканців громад, створенню реальних умов для всебіч-
ного розвитку територій та людських ресурсів, формуванню засад дієвого 
місцевого самоврядування. 

Успіху фінансової децентралізації буде сприяти конституційне закрі-
плення поняття «територіальної громади», унормування процесів створення 
та розформування ОТГ, перегляд критеріїв оцінки їх спроможності. Для 
забезпечення спроможності територіальних громад треба розширювати дже-
рела їх фінансування, за рахунок залучення не тільки бюджетних коштів, 
а й інвестиційних та кредитних ресурсів, розширювати можливості засто-
сування альтернативних джерел фінансування у формі грантових коштів. 
Зазначені фінансові ресурси сприятимуть підвищенню фінансової спромож-
ності територіальних громад.
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Протягом останньої чверті століття у світі відбувся глобальний сплеск 
розвитку інформаційних мереж, який можна вважати унікальним поєднанням 
комп’ютерів і комунікацій соціуму. Цивілізація вступила в еру інформацій-
ного суспільства, в якому інформація стає вирішальним чинником у багатьох 
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