Наталія Шаповал, Віце-президент з економіко-політичних
досліджень, Київська Школа Економіки

Розподіл владних
повноважень між
рівнями врядування

Вирішення проблем регіонального розвитку вимагає вирішення
проблем врядування

Різний доступ громадян до послуг та
можливостей
• Освіта
• Охорона здоров’я
• Житло та комуналка
• Підприємницька діяльність
Асиметрія і регіональному та територіальному
розвитку
• Регіони відрізняються за рівнем ВРП
• Деякі території вимагають значного втручання з
центру
Демографічна криза
• Внутрішня та зовнішня міграція
• Населення деяких районів вже впало нижче 1 млн
(Чернігів, Кіровоград, Чернівці)

Місцевих ресурсів - фінансових,
адміністративних, людських тощо
- у багатьох випадках недостатньо
для покращення послуг для
громадян

Розвиток регіонів з історично /
географічно несприятливими
умовами вимагає рішень на
центральному рівні та спільної
роботи різних рівнів управління
та державних функцій

Роз’єднаність українського простору
• Різні політичні погляди (зокрема, що стосується вектору
міжнародної політики)
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Стратегічна оцінка ДСРР показує, що ряд перепон
регіонального розвитку зумовлені врядуванням
Конфлікти

Сфери оцінки ДСРР
Глобальний контекст і його вплив на Україну. Загальна Оцінка

Навколишнє середовище та зміни клімату

Демографія та концентрація у містах
Інновації, цифровізація, підприємництво та
конкурентоспроможність
Дослідження та технологічний розвиток

Зайнятість та ринок праці + Освіта

✓ Шкільна мережа
✓ Мережа закладів охорони
здоров’я
✓ Дороги
✓ Земля

✓ Оподаткування
✓ Мережа закладів спорту та
культури
✓ Центральні закупівельні
організації
✓ Екологічна політика

Здоров'я та охорона здоров'я
Соціальна згуртованість, бідність та дискримінація (в
основному гендерна)

✓ Адміністративні послуги
✓ Транспорт

✓ ...

Інфраструктура, мобільність та обладнання + Енергетика
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Оптимізація шкільної мережі
Школи: розподіл повноважень між місцевими
та центральними органами влади

Освітні стандарти
Управління мережею
(включаючи відкриття та
закриття)
Призначення голови
Фінансування

Додаткові послуги
(харчування, транспорт,
розміщення)

Громада, район,
область
так

так
частково*

так

Центральний
уряд
так
-

так
(цільова
субвенція)
так

Приклади:
Іванківська ТГ: 3 села не задоволені підходом до
оптимізації. Рішення було прийнято не зважаючи на
їхню позицію. Жителі незадоволених сіл відправили
дітей до школи в інше ТГ, чим зменшили субвенцію
Іванківської ТГ. Старости 2-х сіл пішли з посади.

Млинівська ТГ: 2 заклади середньої освіти мали бути
об’єднані. Школа з слабшими показниками якості була
обрана для створення нової об’єднаної школи.
Обласний суд визнав рішення ТГ неправомірним
Калинівська та Уланівська ТГ: діти одної з громад
відвідують школу іншої ТГ після закриття школи в їх
селі. ТГ-реципієнт та її громада забезпечили автобуси
для дітей

✓ Політична «вага» закриття школи лежить на головах ТГ.
✓ Витрати на утримання неефективної мережі - розподіляються між усіма рівнями управління та
в кінцевому рахунку навантажують всю мережу закладів та платників податків.
✓ Витрати за неправильні рішення щодо оптимізації несуть батьки та діти.
* maintenance of premises, technical staff, training materials other than textbooks
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Реконструкція Красноїльської школи: від
Горбачова до Зеленського
1972 - побудована та відкрита школа
1986 - розпочато першу реконструкцію
1990 - реконструкція припинена
2004 - невелика реконструкція з районного бюджету для ремонту підлоги у деяких
класах
2008 - повені пошкодили школу. Юлія Тимошенко завітала до школи. Гроші на
реконструкцію обіцяли, але так і не надійшли. Грибок почав рости
2018 - деякі поверхи розвалилися. Поширення грибка, що викликає респіраторні
захворювання
2019 - школа була закрита. Дітей переселили до сільської ради, будинку культури,
дитячих будинків
2019 - уряд обіцяв 10 млн. Грн. Розпочато реконструкцію. Гроші не надходили.
Голова Івано-Франківської обласної адміністрації прибув до школи і пообіцяв
тримати під особистим контролем
Серпень 2020 - розпочаті роботи з реконструкції (згідно інформації ProZorro)
* Тендер на ProZorro з листопада 2019 р. Серпень 2020 р. - поправка до контракту
для продовження терміну та обмеження бюджету до 10,5 млн. Грн. На
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реконструкцію потрібно 30 млн. На основі тендерної документації

Дороги
Приклади:
Межівська ТГ: 10 сіл ОТГ були відірвані від медичних
послуг (15.7K людей) та адміністративних послуг
(4.7K людей) через значну пошкодженість дороги
національного рівня.
✓ Якість дорожньої інфраструктури на 30% нижча,
ніж у Польщі, та на 43% нижча, ніж у Німеччині.
✓ Щільність доріг в Україні (262 км доріг з твердим
покривом на 1 000 км2) ще нижча порівняно з
більшістю країн ОЕСР (середнє значення для
ОЕСР: 1 516 км / 1 000 км2), що є значною
перешкодою для зростання для такої
географічно великої країни з великим акцентом
на об'ємний експорт
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Земля
Приклади:
Заболотівська, Вилківська, Великосорочинська ТГ:
✓ місцеві громади вважали рішення ТГ / району про
оренду землі незаконними. Подробиці договорів
оренди було важко визначити;
✓ Державний земельний кадастр передав ТГ лише
частину землі
✓ Місцеві громади протестують проти оренди, нижчої
від ринкової

Всі ТГ: Через централізований землеустрій та
непрозоре функціонуванню Державного земельного
кадастру – ТГ позбавлені одного з ключових
економічних ресурсів
✓ Минулого тижня Верховна Рада не прийняла Закон № 2194 «Про земельну децентралізацію»,
який повинен був передавати ТГ землю поза населеними пунктами. Цей Закон є важливою
частиною земельної реформи та є однією з умов пакету МВФ.
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Дякую за увагу

