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ОТГ: СУТНІСТЬ, ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА ДЕРЖАВИ
В результаті ухвалення Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад»
розпочався процес створення об’єднаних територіальних громад. ОТГ – це адміністративнотериторіальна одиниця в Україні, утворена внаслідок об’єднання суміжних територіальних
громад сіл, селищ, міст. Нормативним підґрунтям функціонування ОТГ є:
1. Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в
Україні (розпорядження КМУ від 01.04.2014 № 333-р);
2. Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 05.02.2015 року;
3. Бюджетний кодекс України;
4. Методика формування спроможних територіальних громад, затверджена постановою
Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 р. № 214, яка визначає умови формування
спроможних територіальних громад, порядок розроблення та схвалення перспективного плану
формування територій громад;
5. Закон про співробітництво територіальних громад від 17.06.2014 року;
6. Перспективний план формування територій громад області.
Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл,
селищ, міст шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на
формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої
територіальної громади. Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами
об’єднаних територіальних громад пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та
кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.
Загальний обсяг субвенцій на формування відповідної інфраструктури об’єднаних
територіальних громад визначається законом про Державний бюджет України. Порядок надання
субвенцій з державного бюджету об’єднаним територіальним громадам встановлюється
Кабінетом Міністрів України (Відповідно до статті 10, ЗУ « Про добровільне об’єднання
територіальних громад»).
За наведеними даними у табл. 1 можна зробити висновок, що з кожним роком збільшується
фінансова підтримка ОТГ.
Таблиця 1
Державна фінансова підтримка ОТГ
Роки / млрд. грн.

Вид фінансової підтримки
Субвенція на соціально-економічний розвиток
Субвенція на інфраструктуру ОТГ
Субвенція на розвиток медицини у сільській
місцевості
Кошти на підтримку секторальної регіональної
політики
Кошти на будівництво футбольних полів

Відхилення
2018 р. до 2017 р.
+/%
-1,2
80,64
0,4
126,66

2014
0,5
-

2015
0,8
-

2016
3,3
1,0

2017
6,2
1,5

2018
5,0
1,9

-

-

-

4,0

5,0

1,0

125

-

-

-

0,65

1,1

0,45

169,23

-

-

-

0,27

0,37

0,1

137,03

Станом на 2018 рік загальна сума державної фінансової підтримки складатиме 19,37 млрд.
грн., що майже у 39 разів більше ніж у 2014 році. За відповідними даними у 2018 році, порівняно
з 2014 роком зросте державна підтримка місцевого та регіонального розвитку, розбудови
інфраструктури територіальних громад. До того ж у 2018 році передбачена субвенція на
будівництво, реконструкцію та утримання доріг загально користування місцевого значення у
сумі 11,5 млрд. грн. Простежується збільшення субвенцій з боку держави на пріоритетний
напрям соціально-економічного розвитку, в порівнянні з 2014 р. сума субвенції збільшилася до
5,0 млрд. грн. станом на 2018 рік. Особлива увага приділяється субвенціям на розвиток

інфраструктури об’єднаних територіальних громад, а саме прогнозоване їх збільшення. В період
з 2015р. по 2018 р. відбулося збільшення субвенції на 0,9 млрд. грн. Значна увага приділяється
медичній субвенції, спрямованої на розвиток медицини у сільській місцевості, про що свідчать
наступні показники: 4,0 млрд. грн. виділено у 2017 р., згодом у 2018 році показник збільшився до
5,0 млрд. грн. Високі показники державної фінансової підтримки свідчать про серйозність
поставлених цілей та задач перед державою щодо розвитку об’єднаних територіальних громад.
Таблиця 2
Фінансова підтримка Брусилівської селищної ОТГ
Вид фінансової підтримки
Базова дотація
Додаткову дотацію на здійснення переданих з державного бюджету видатків з
утримання закладів освіти та охорони здоров’я
Стабілізаційна дотація
Субвенція на формування інфраструктури ОТГ
Субвенцію на відшкодування вартості лікарських засобів
Освітня субвенція
Медична субвенція
Субвенція на придбання соціального житла для дітей позбавлених
батьківського піклування
Субвенція на соціально-економічний розвиток
Субвенція на надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами
Інші субвенції
Всього

Кількість
(тис. грн.)
3910,2

Відхилення
(%)
0,28

8656,0

0,62

179,3
2591,1
219,8
25610,8
11930,6

12,98
0,18
15,9
1,86
0,87

230,5

16,69

185,0

13,39

89,3

6,47

424,8
1381398,7

30,76
100

Приклад показує, що задіяні всі можливі елементи видів фінансової підтримки ОТГ. Отже,
кожна об’єднана територіальна громада отримує необхідну фінансову підтримку з боку держави
у вигляді дотацій та субвенцій, які в свою чергу забезпечують ефективний соціальний та
економічний розвиток ОТГ.
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