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сформовано самостійний національний уряд, який концентрує 
відповідні ресурси на цьому напрямі.

Таким чином, децентралізація у дорожньому будівництві 
сама по собі не гарантує відбудову вітчизняного дорожнього 
господарства. Ця політика вказує на повну відсутність 
продуманого на тривалу перспективу національного вектора 
розвитку дорожнього господарства. Крім того, уряд України 
віддає місцеві дороги на відкуп місцевим чиновникам, з метою 
збагачення на майбутній приватизації державних доріг. А 
відтак, Україна стоїть на етапі чергового закабаления -  
дорожнього, після газового, вугільного та енергетичного.
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ОБ’ЄДНАНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ -  
ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ ДЕПРЕСИВНИХ 

РЕГІОНІВ КРАЇНИ

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку 
України важливого значення починають набувати формування 
територіальних громад. Це зумовлено потребою підвищення 
ефективності розвитку територій країни.

1 квітня 2014 року схвалено Концепцію реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні, де зазначається, що система місцевого самоврядування 
не задовольняє потреб суспільства. Окремі положення Кон
цепції було висвітлено у законах України «Про співробітництво 
територіальних громад», «Про добровільне об’єднання тери
торіальних громад» тощо [2].
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Прийняті нормативні та законодавчі акти мають забез
печити: врегулювання процедури складання проектів бюджетів 
об’єднаних територіальних громад; встановлення системи 
формування надходжень та здійснення витрат бюджетів об’єд
наних територіальних громад; унормуванню питання фінансо
вого забезпечення тих територіальних громад, що не об’єдна
лися [3, с. 262-2631.

Підвищення результативності та ефективності викорис
тання фінансів об’єднаних територіальних громад, на нашу 
думку, може суттєво вплинути на матеріально-технічну базу 
територіальних утворень.

Важливою умовою впровадження і реалізації реформи є 
наявність досвідчених фахівців, що розуміють її суть та володіють 
необхідними компетенціями. Але саме з цією проблемою зіткну
лися новоутворені об’єднання територіальних громад (ОТГ), про 
що свідчать висновки майже всіх їх керівників Г1, с. 351.

Для ефективної реалізації мети, цілей та завдань реформи 
необхідно залучити компетентних фахівців із досвідом роботи, 
які зможуть розпочати ефективно здійснювати управління та 
розвивати ОТГ.

Формування об’єднаних територіальних громад, на сучас
ному етапі розвитку економіки України є надзвичайно актуаль
ним. Адже це дасть можливість громадам більш ефективно 
здійснювати управління надходженнями та видатками бюд
жетів, розробляти та впроваджувати програми розвитку терито
рій, розбудовувати інфраструктуру тощо.
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