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        Заслухавши доповідь керівника науково-дослідної роботи «Формування 
організаційно-економічного механізму управління бюджетуванням 
об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації» доц. Бібік Н.В. 
щодо результатів другого етапу виконання роботи за 2020 рік Вчена рада 
відзначає: 

Науково-дослідна робота виконувалась в рамках секції «Економічні 
перетворення; демографічні зміни та благополуччя суспільства» на кафедрі 
підприємництва та бізнес-адміністрування. 

12 червня 2020 року Кабінет Міністрів України прийняв 24 
розпорядження щодо визначення адміністративних центрів та затвердження 
територій громад областей. В результаті в країні створено 1469 спроможних 
територіальних громад, де  25 жовтня 2020 року в Україні відбулися місцеві 
вибори на новій територіальній основі громад і районів. Реформа з 
децентралізації дала можливість новоствореним громадам отримати більше 
фінансових ресурсів, прямих відносин з Державним бюджетом, та одночасно, 
ширші повноваження, але з ними і обов’язки. Така ситуація вимагає 
вироблення нових підходів до аналізу бюджетів об’єднаних територіальних 
громад, виявленні потенціалу наповнення бюджетів, оптимізації витрат на 
задоволення потреб мешканців і відповідного удосконалення організаційно-
правового механізму фінансового управління розвитку територіальних 
громад.  

Мета дослідження – обґрунтування та розробка організаційно-
економічного механізму управління бюджетом об’єднаної територіальної 
громади у контексті децентралізації державної влади. 

Для досягнення поставленої мети на другому етапі виконання науково-
дослідної роботи «Формування організаційно-економічного механізму 
управління бюджетуванням об’єднаних територіальних громад в умовах 
децентралізації» проведено аналіз: 

- існуючої законодавчої бази щодо процесу децентралізації; 
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- публікацій, аналітичних звітів та інших наукових публікацій щодо 
формування нової системи управління в громадах в умовах децентралізації 
влади. 

Особливу увагу приділено збору інформації щодо ефективності 
виконання бюджетів, управління активами та формування бюджету із 
урахуванням участі громади у розвитку території на якій вони проживають. 
Проведений аналіз доходів та капітальних видатків на одного мешканця, 
оцінки рівня ротаційності бюджету, питомої ваги на утримання апарату 
управління. 

Також, в рамках наукової роботи проведено порівняльний аналіз 
бюджетів 6 ОТГ Харківської області (Мереф’янська, Малинівська, 
Нововодолазька, Чкалівська, Золочівська, Лозівська) та визначено загальний 
рейтинг фінансової спроможності проаналізованих ОТГ. На основі 
проведеного аналізу розроблено інструмент визначення фінансової 
спроможності громади, що має допомогти місцевій владі оцінити та 
сформувати спроможні територіальні громади. 

Результати другого етапу науково-дослідної роботи містять наступні 
положення наукової новизни: 

1. Визначено практичні проблеми діяльності ОТГ, що можуть бути 
причинами недотримання громадами доходів та їх вплив на 
соціальну сферу. Запропоновано заходи щодо їх вирішення та 
мінімізації їх негативного впливу. 

2. Розроблено рекомендації щодо формування муніципальної 
комплаєнс-програми та її впровадження в діяльність ОТГ для 
мінімізації впливу корупційних ризиків, підвищення рівня 
відповідності законодавчим нормам, забезпечення прийняття 
етичних управлінських рішень та підвищення довіри з боку громади. 

3. Розкрито проблемні питання управління фінансами об’єднаних 
територіальних громад, засади фінансового управління, 
обґрунтовано критерії оцінювання ефективності управління 
бюджетом ОТГ. Обґрунтовано інформаційно-аналітичні засади 
управління бюджетуванням. Розроблено науково-методичні 
рекомендації щодо аналізу фінансової спроможності громад. 

4. Запропоновано формування механізмів публічного управління на 
основі залучення громади як основного чинника впливу на розвиток 
соціальної сфери громади.  

Результати другого етапу роботи, оформлені у вигляді звіту, який 
містить: обґрунтування інформаційно-аналітичних засад управління 
бюджетуванням; аналіз прогнозування розвитку структурних складових 
соціальної сфери; проблемні питання управління фінансами об’єднаних 
територіальних громад; визначення основних причин виникнення та 
негативних наслідків корупційних ризиків в діяльності ОТГ; систематизацію 
корупційних ризиків в діяльності ОТГ; аналіз сутності фінансової  
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