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АНОТАЦІЯ 

Телешман В. А. Суспільно-географічне дослідження потенціалу розвитку 

територіальних громад Чернівецької області. – Кваліфікаційна наукова праця на 

правах рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 106 Географія. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Київ, 2022. 

Дослідження за темою дисертації виконувались протягом 2018 – 2022 

років згідно з планами науково-дослідних робіт кафедри економічної та 

соціальної географії географічного факультету Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. 

Інформаційною основою дисертаційного дослідження стали матеріали 

Міністерства розвитку громад та територій України, Державної служби 

статистики України, нормативно-правові документи, зокрема, Конституція 

України, закони України, аналітичні та статистичні матеріали центральних 

органів державної влади, органів місцевої влади і місцевого самоврядування, 

наукові напрацювання вітчизняних і зарубіжних вчених, зібрані особисто 

автором під час камерального та експедиційного етапів, а також тези доповідей 

та наукові публікації у фахових виданнях. 

Метою дисертаційної роботи є суспільно-географічний аналіз 

потенціалу розвитку територіальних громад Чернівецької області та розробка 

пріоритетних напрямів підвищення їх спроможності. 

Розкрито сутність поняття “громада” та “територіальна громада”, 

виділено три етапи підходів щодо трактування поняття “територіальна 

громада” вітчизняними вченими: дохартійний, післяхартійний та 

післяреволюційний. Встановлено, що територіальна громада, розглядаючись як 

базова ланка адміністративно-територіального устрою, потрапляє в широке 

коло суспільно-географічних досліджень, ключовою проблематикою в такому 

контексті є важливість формування самодостатніх, спроможних громад. 
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Визначено моделі місцевого самоврядування та охарактеризовано їх 

запровадження на прикладі зарубіжних країн. 

Сформульовано методику суспільно-географічного дослідження 

територіальних громад, як адміністративно-територіальних одиниць базового 

рівня. Запропоновано виділення трьох дослідницьких етапів: теоретико-

методологічного, аналітико-синтетичного та конструктивного. Проаналізовано 

чинники потенціалу розвитку територіальних громад Чернівецької області, 

зокрема, охарактеризовано природно-ресурсний потенціал території 

Чернівецької області та географічне і сусідське положення територіальних 

громад регіону; здійснено аналіз історико-географічних особливостей розвитку 

адміністративно-територіального устрою сучасної території Чернівецької 

області, а також аналіз методики та підходів виділення адміністративно-

територіальних одиниць базового та субрегіонального рівнів під час 

проведення реформи децентралізації; визначено вплив реформи децентралізації 

на фінансову спроможність територіальних громад, що призвело до зростання 

доходів добровільно об’єднаних громад регіону. 

Визначено ранги та простежено диспропорційність у розвитку громад 

Чернівецької області за такими ключовими показниками демографічного 

розвитку: кількість населення територіальної громади, зміна кількості 

населення впродовж 2001-2021 років, частка населення молодше працездатного 

віку, частка населення працездатного віку, частка населення старше 

працездатного віку; фінансового розвитку: доходи загального фонду, індекс 

податкоспроможності, дотаційність, частка витрат на оплату праці загально 

державних функцій (місцеве самоврядування) від дохідної частини бюджету 

загального фонду, надходження єдиного податку, плата за землю, видатки на 

житлово-комунальне господарство, капітальні видатки, видатки на культуру, 

фізкультуру та спорт; територіально-інфраструктурного розвитку (кількісна 

характеристика): площа територіальної громади, кількість освітніх закладів 

(сума дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів), закладів первинної 
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медичної допомоги, культурних закладів (будинки культури, бібліотеки, музеї 

та мистецькі школи). 

Здійснено групування територіальних громад за рівнем демографічного, 

фінансового та територіально-інфраструктурного розвитку. Виявлено, що 

найкращою демографічною ситуацією характеризуються територіальні громади 

заходу та півдня Чернівецької області, натомість, закономірно найгірша 

ситуація притаманна для східних та північних громад області. З’ясовано, що 

фінансова спроможність переважної більшості територіальних громад 

Чернівецької області на вкрай низькому, та, навіть, критичному рівнях, 

зокрема, найнижчим рівнем фінансового розвитку характеризуються невеликі 

сільські територіальні громади, у яких відсутні можливості для формування 

власного бюджету розвитку, натомість, найбільш фінансового спроможними є 

міські громади. Кількісне вираження соціально-інфраструктурного розвитку 

закономірно характеризується найвищим рівнем у найбільших за розмірами та 

площею громад регіону, і, навпаки, найнижчим – у найменших територіальних 

громад. Виділено 6 груп територіальних громад за загальним рівнем розвитку: 

високого, перспективного, недостатнього, низького, вкрай низького та 

критичного рівнів. 

Проаналізовано сприйняття основних положень реформи 

децентралізації мешканцями Кельменецької та Лівинецької громад, за 

допомогою методу анкетування, за трьома взаємопов’язаними групами 

запитань що стосуються: відчуття змін у житті мешканців, що відбулись 

внаслідок децентралізації; визначення рівня обізнаності мешканців громад та їх 

особистого сприйняття щодо змін базового та субрегіонального рівнів 

адміністративно-територіального устрою Чернівецької області; уявлення про 

суспільну позицію та територіальну ідентичність мешканців громад. Виявлено, 

що відповіді респондентів різняться і найбільше залежать від рівня освіти, віку 

та розміру населеного пункту в якому проживають, зокрема, в порівнянні 

мешканців сільських населених пунктів громад та районного центру – селища 
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міського типу Кельменці. Найсуттєвіші відміни серед опитаної частини 

населення стосуються питань щодо загальних та особистих відчуттів змін після 

реформи децентралізації, обізнаності в адміністративно-територіальних змінах 

на субрегіональному рівні та сприйнятті місцевих змін на базовому рівні (рівні 

громад). 

Систематизовано та проаналізовано позиції та оцінки експертів  

Кельменецької та Лівинецької громад  щодо основних положень розвитку 

громад, за допомогою методу експертних інтерв’ю у формі діалогів із 

стейкхолдерами, відповідно до таких ключових кейсів: кейс 1 “Реформа 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади – спроможні 

територіальні громади”, в процесі висвітлення якого із стейкхолдерами було 

обговорено зокрема їх особисте сприйняття реформи децентралізації та те, як 

на їх думку вона вплинула досліджувані громади; кейс 2 “Cильне село – 

спроможна громада”, в процесі висвітлення якого із стейкхолдерами було 

обговорено зокрема основні актуальні проблеми та перспективи розвитку 

досліджуваних територіальних громад та основні положення Стратегії їх 

розвитку; кейс 3 “Міжмуніципальне співробітництво як важливий інструмент 

розвитку територіальних громад”, в процесі висвітлення якого із 

стейкхолдерами було обговорено вже реалізовані та перспективні проєкти 

внутрішньорегіонального, міжрегіонального та транскордонного 

співробітництва громад та різні форми такої співпраці; кейс 4 “Фандрайзинг та 

промоція – якісний показник спроможних громад”, в процесі висвітлення якого 

із стейкхолдерами було обговорено участь громад в державних та міжнародних 

проєктах та грантових програмах тощо для залучення позабюджетних коштів 

на забезпечення соціальних та інших напрямків розвитку громад, а також 

головні конкуренті переваги Кельменецької та Лівинецької територіальних 

громад та напрямки їх розвитку та промоції; кейс 5 “Територіальні громади в 

умовах війни”, в процесі висвітлення якого із стейкхолдерами було обговорено 

зокрема діяльність органів місцевого самоврядування та кооперування 
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населення в перші дні війни, процес прийняття та забезпечення внутрішньо 

переміщених осіб, волонтерську діяльність для допомоги Збройним силам 

України тощо. 

Сформовано комплексну оцінку актуального стану та потенціалу 

розвитку територіальних громад Чернівецької області, проведено аналіз їх 

переваг та проблем, а також можливостей та загроз за допомогою SWOT-

аналізу. Визначено пріоритетні напрями підвищення рівня розвитку та 

спроможності територіальних громад Чернівецької області за виділеними 

типами. 

Ключові слова: децентралізація, територіальна громада, 

адміністративно-територіальний устрій, адміністративно-територіальна 

реформа, місцеве самоврядування, територіальна ідентичність населення, 

рівень та якість життя, сукупний ресурсний потенціал, інноваційно-

інвестиційний потенціал, фінансова спроможність, природно-ресурсний 

потенціал, рекреаційно-туристичні ресурси, туризм, міграція, Чернівецька 

область. 

 

 

SUMMARY 

Teleshman V. I. Socio-geographic study of the development potential of 

territorial communities of Chernivtsi region. − Qualifying scientific work on 

manuscript rights. Dissertation for obtaining the scientific degree of Doctor of 

Philosophy in the specialty 106 Geography. – Taras Shevchenko National University 

of Kyiv, Kyiv, 2022. 

 Research on the topic of the dissertation was carried out during the years 

2018-2022 in accordance with the research plans of the Department of Economic and 

Social Geography, Faculty of Geography, Taras Shevchenko National University of 

Kyiv. 
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 The informational basis of the dissertation research was the materials of 

the Ministry for Communities and Territories Development of Ukraine, the State 

Statistics Service of Ukraine, normative and legal documents, in particular, the 

Constitution of Ukraine, laws of Ukraine, analytical and statistical materials of 

central state authorities, local authorities and local self-government bodies, scientific 

works of national and foreign scientists, collected personally by the author during the 

cameral and expedition stages, as well as theses of reports and scientific publications 

in specialized journals. 

 The aim of the dissertation is socio-geographical analysis of the 

development potential of territorial communities of Chernivtsi region and the 

development of priority directions for increasing their capacity. 

 The essence of the notion of "community" and "territorial community" is 

revealed, three stages of approaches to the interpretation of the notion of "territorial 

community" by domestic scientists are highlighted: pre-charter, post-charter and post-

revolutionary. It was found that the territorial community, considered as a basic link 

of the administrative-territorial system, falls into a wide range of socio-geographical 

studies, the key issue in this context is the importance of forming self-sufficient, 

capable communities. Models of local self-government are determined and their 

implementation is characterized on the example of foreign countries. 

 The methodology of socio-geographic research of territorial 

communities as administrative-territorial units of the basic level is formulated. It is 

offered to distinguish three research stages: theoretical-methodological, analytical-

synthetic and constructive. The factors of the development potential of the territorial 

communities of Chernivtsi region were analyzed, in particular, the natural resource 

potential of the territory of Chernivtsi region and the geographical and neighborhood 

position of the territorial communities of the region are characterized; an analysis of 

the historical-geographic features of the development of the administrative-territorial 

structure of the modern territory of Chernivtsi region was carried out, as well as an 

analysis of the methodology and approaches to the selection of administrative-
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territorial units of the basic and subregional levels during the decentralization reform; 

the impact of the decentralization reform on the financial capacity of territorial 

communities, which led to an increase in the income of voluntarily united 

communities of the region, was determined. 

 The ranks and disproportionality in the development of the communities 

of Chernivtsi region were determined according to the following key indicators of 

demographic development: the number of the population of the territorial community, 

the change in the number of the population during the years 2001-2021, the share of 

the population younger than working age, the share of the population of working age, 

the share of the population older than working age; according to the following key 

indicators of financial development: revenues of the general fund, tax capacity index, 

subsidization, the share of labor costs for general government functions (local self-

government) from the revenue part of the general fund budget, income from a single 

tax, land tax, housing and communal services expenses, capital expenses, cultural 

expenses, physical education and sports; according to the following key indicators of 

territorial and infrastructural development (quantitative characteristics): the area of 

the territorial community, the number of educational institutions (the sum of 

preschool and general educational institutions), primary medical care institutions, 

cultural institutions (houses of culture, libraries, museums and art schools). 

 Territorial communities were grouped according to the level of 

demographic, financial and territorial and infrastructural development. It was found 

that the territorial communities of the west and south of Chernivtsi region are 

characterized by the best demographic situation, on the other hand, the worst 

situation is characteristic of the eastern and northern communities of the region. It 

was found that the financial capacity of the vast majority of territorial communities of 

Chernivtsi region is at extremely low, and even critical levels, in particular, small 

rural territorial communities that do not have opportunities to form their own 

development budget are characterized by the lowest level of financial development, 

while urban communities are the most financially capable. The quantitative 



9 
 

 
 

expression of social and infrastructural development is naturally characterized by the 

highest level in the largest communities of the region in terms of size and area, and, 

conversely, by the lowest level in the smallest territorial communities. 6 groups of 

territorial communities are distinguished according to the general level of 

development: high, promising, insufficient, low, extremely low and critical levels. 

 The perception of the main provisions of the decentralization reform by 

residents of Kelmenetska and Livynetska communities was analyzed using the 

questionnaire method for three interrelated groups of questions concerning: the 

perception of changes in the lives of residents that occurred as a result of 

decentralization; determining the level of awareness of community residents and their 

personal perception of changes at the basic and subregional levels of the 

administrative-territorial system of Chernivtsi region; perceptions of the social 

position and territorial identity of community residents. It was found that the answers 

of the respondents differ and mostly depend on the level of education, age and size of 

the settlement in which they live, in particular, in comparison of residents of rural 

settlements of communities and the district center − the urban-type settlement of 

Kelmentsi. The most significant differences among the surveyed part of the 

population relate to questions about general and personal feelings of change after the 

decentralization reform, awareness of administrative-territorial changes at the 

subregional level, and perception of local changes at the basic level (community 

levels). 

 The positions and assessments of experts of Kelmenetska and Livynetska 

communities regarding the main provisions of community development were 

systematized and analyzed using the method of expert interviews in the form of 

dialogues with stakeholders, according to the following key cases: case 1 “Reform of 

local self-government and territorial organization of power − capable territorial 

communities”, during the coverage of which it was discussed with stakeholders, in 

particular, their personal perception of the decentralization reform and how, in their 

opinion, it affected the studied communities; case 2 “A strong village − a capable 
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community”, during the coverage of which, the main current problems and prospects 

for the development of the studied territorial communities and the main provisions of 

the Strategy for their development were discussed with the stakeholders; case 3 

“Intermunicipal cooperation as an important tool for the development of territorial 

communities”, during the coverage of which already implemented and promising 

projects of intra-regional, inter-regional and cross-border community cooperation and 

various forms of such cooperation were discussed with stakeholders; case 4 

“Fundraising and promotion is a qualitative indicator of capable communities”, 

during the coverage of which, the participation of communities in state and 

international projects and grant programs for the purpose of attracting extrabudgetary 

funds to ensure social and other directions of community development, as well as the 

main competitors, the advantages of Kelmenetska and Livynetska territorial 

communities and the directions of their development and promotion were discussed 

with stakeholders; case 5 “Territorial communities in war conditions”, during the 

coverage of which it was discussed with stakeholders, in particular, the activities of 

local self-government bodies and population cooperation in the first days of the war, 

the process of accepting and providing for internally displaced persons, volunteering 

to help the Armed Forces of Ukraine, etc. 

 A comprehensive assessment of the current state and development 

potential of territorial communities of Chernivtsi region was formed, an analysis of 

their advantages and problems, as well as opportunities and threats was carried out 

using SWOT analysis. The priority directions for increasing the level of development 

and capacity of territorial communities of Chernivtsi region according to the selected 

types have been determined. 

Key words: decentralization, territorial community, administrative-territorial 

system, administrative-territorial reform, local self-government, territorial identity of 

the population, level and quality of life, aggregate resource potential, innovation and 

investment potential, financial capacity, natural -resource potential, recreational and 

tourist resources, tourism, migration, Chernivtsi region. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Ратифікація Україною Європейської Хартії 

місцевого самоврядування стала початком її інтеграційного руху в 

європейський простір через формування та намагання побудови справжнього, 

дієвого місцевого самоврядування. Проте, пройде ще багато років, перш ніж в 

Україні сформується Концепція реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади – базовий документ з реалізації головних засад 

реформи децентралізації. 

Шлях до реалізації ефективного управління проходив через реформу 

адміністративно-територіального устрою, що привела до формування одиниць 

базового рівня – територіальних громад, які характеризуються по-справжньому 

новими можливостями та повноваженнями, як основна ланка здійснення 

ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації влади. В 

такому контексті формування самодостатніх, розвинених територіальних 

громад – одне з головних завдань успішної державної політики, адже міцна 

територіальна громада є основою демократичного ладу суспільства.  

Розвиток територіальних громад, їх ресурсної спроможності потребує в 

тому числі суспільно-географічного дослідження, що є важливим етапом 

оцінки успішності проведених реформ та повинно ґрунтуватися на основі 

всебічного та глибокого аналізу всіх передумов їх становлення. 

Теоретико-методологічну основу дисертаційної роботи склали праці 

низки суспільних географів, зокрема М. Дністрянського, Я. Олійника, М. 

Пістуна, О. Топчієва, О. Шаблія, А. Мельничука, П. Остапенка та інших. Також 

були використані наукові напрацювання вчених суміжних наук – О. Батанова, 

М. Баймуратова, М. Орзіха, Г. Монастирського, І. Тимечко та інших. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження пов’язане з науково-дослідними роботами кафедри 

економічної та соціальної географії Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка, зокрема з науково-дослідною роботою “Просторові 
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трансформації в Україні: моделі модернізації та планування міських територій” 

(номер держреєстрації 0116U002636, довідка №050/95-30 від 21.09.2022 року). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

суспільно-географічний аналіз потенціалу розвитку територіальних громад 

Чернівецької області та розробка пріоритетних напрямів підвищення їх 

спроможності. Для досягнення поставленої мети виконувалися такі завдання: 

- систематизувати понятійно-категоріальний апарат дослідження 

територіальної громади, як базової одиниці адміністративно-територіального 

устрою на основі вивчення та узагальнення результатів попередніх наукових 

праць; 

- розробити методику суспільно-географічного дослідження розвитку 

територіальних громад;  

- систематизувати та проаналізувати демографічний, фінансово-

економічний, соціально-інфраструктурний, природно-ресурсний  чинники 

розвитку територіальних громад та здійснити історико-географічний аналіз 

розвитку адміністративно-територіального устрою Чернівецької області;  

- визначити рівень розвитку та здійснити типізацію територіальних 

громад Чернівецької області;  

- проаналізувати сприйняття основних положень реформи 

децентралізації мешканцями Кельменецької та Лівинецької громад;  

- систематизувати та проаналізувати позиції та оцінки стейкхолдерів 

Кельменецької та Лівинецької громад  щодо основних положень їх розвитку; 

- дослідити сучасні проблеми та перспективи розвитку територіальних 

громад Чернівецької області; 

- визначити пріоритетні напрями підвищення рівня розвитку та 

спроможності територіальних громад Чернівецької області. 

Об’єкт дослідження – територіальні громади Чернівецької області та їх 

розвиток в контексті реформи децентралізації влади, місцевого самоврядування 

та трансформації адміністративно-територіального устрою в Україні.  
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Предмет дослідження – теоретико-методологічні та прикладні засади 

суспільно-географічного дослідження розвитку територіальних громад 

Чернівецької області. 

Методи дослідження. В основу суспільно-географічного дослідження 

потенціалу розвитку територіальних громад Чернівецької області покладено 

географічний, системний та діалектичний методологічні підходи. Зокрема, 

географічний підхід ставить вимоги комплексності дослідження до розгляду 

територіальних громад, як елементів адміністративно-територіального устрою, 

а також розглядає їх у просторовому аспекті. Системний підхід, який дає 

можливість розглянути територіальну громаду та провести її аналіз, як 

складової одиниці АТУ держави, всі елементи якої знаходяться у взаємозв’язку 

та утворюють певну структуру, характеризуються цілісністю та ієрархічністю. 

Діалектичний підхід, що є основним у процесі розгляду всього процесу 

еволюції становлення і розвитку системи місцевого самоврядування та, 

зокрема, територіальної громади, як її основного первинного суб’єкта, 

адміністративно-територіальної одиниці базового рівня. Для дослідження 

понятійно-категоріального апарату територіальної громади, як базової одиниці 

адміністративно-територіального устрою на основі вивчення та узагальнення 

результатів попередніх наукових праць використовувались методи наукової 

систематизації, системного аналізу і синтезу. Методи групування, кластерного 

аналізу (для виявлення подібності територіальних громад за показниками, що 

характеризують їх рівень розвитку), порівняльно-географічного аналізу (для 

виявлення внутрішньорегіональних відмін за низкою демографічних, 

фінансово-економічних та соціально-інфраструктурних показників), типізації 

(для розрізнення та об’єднання територіальних громад за визначеним рівнем 

розвитку на основі сукупності демографічних, фінансово-економічних та 

соціально-інфраструктурних показників), графічного та картографічного 

моделювання (для дослідження просторових відмін розвитку територіальних 

громад та окремих показників, що його характеризують), опитування (для 
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аналізу сприйняття основних положень реформи децентралізації мешканцями 

Кельменецької та Лівинецької громад), інтерв’ювання (залучення 

стейкхолдерів до консультацій щодо розвитку Кельменецької та Лівинецької 

громад у вигляді діалогів), SWOT-аналізу (для аналізу переваг та проблем, 

можливостей і загроз подальшого становлення територіальних громад 

Чернівецької області).  

Інформаційною основою дисертаційного дослідження стали матеріали 

Міністерства розвитку громад та територій України, Державної служби 

статистики України, нормативно-правові документи, зокрема, Конституція 

України, закони України, аналітичні та статистичні матеріали центральних 

органів державної влади, органів місцевої влади і місцевого самоврядування, 

наукові напрацювання вітчизняних і зарубіжних вчених, результати особистих 

досліджень автора.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що:  

вперше:  

- проведено комплексне дослідження потенціалу розвитку 

територіальних громад Чернівецької області, виявлено особливості 

територіального розподілу окремих демографічних, фінансово-економічних та 

соціально-інфраструктурних показників, визначено громади різних рівнів 

розвитку;  

- здійснено типізацію територіальних громад Чернівецької області за 

потенціалом розвитку, виділено шість типів громад, визначено їх проблеми та 

перспективи, а також пріоритетні напрями підвищення рівня розвитку та 

спроможності;  

- проаналізовано сприйняття реформи децентралізації мешканцями 

Кельменецької та Лівинецької громад за трьома взаємопов’язаними групами 

запитань що стосуються: відчуття змін у житті мешканців, що відбулись 

внаслідок децентралізації; визначення рівня обізнаності мешканців громад та їх 

особистого сприйняття щодо змін базового та субрегіонального рівнів 
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адміністративно-територіального устрою Чернівецької області; уявлення про 

суспільну позицію та різні рівні самоідентичності мешканців громад;  

- систематизовано та проаналізовано позиції та оцінки стейкхолдерів 

Кельменецької та Лівинецької громад  щодо основних положень їх розвитку. 

удосконалено:  

- методику суспільно-географічного дослідження територіальних громад 

регіону, що включає три взаємозв’язаних етапи: теоретико-методологічний, 

аналітико-синтетичний та конструктивний;  

- суспільно-географічний підхід до дослідження територіальних громад, 

як базових одиниць адміністративно-територіального устрою України. 

набуло подальшого розвитку:  

- історико-географічний аналіз розвитку адміністративно-

територіального устрою Чернівецької області; 

- оцінка чинників розвитку територіальних громад Чернівецької області: 

демографічного, фінансово-економічного, природно-ресурсного; 

Практичне значення одержаних результатів полягає у виявленні 

диференціації особливостей розвитку територіальних громад Чернівецької 

області, а також окремих демографічних, фінансово-економічних та соціально-

інфраструктурних показників, типізації територіальних громад Чернівецької 

області за потенціалом розвитку, аналізі сприйняття реформи децентралізації 

мешканцями, а також систематизації та аналізі  позицій та оцінок стейкхолдерів 

Кельменецької та Лівинецької громад  щодо основних положень їх розвитку, 

визначенні їх проблем та перспектив, а також пріоритетних напрямів 

підвищення рівня розвитку, тому матеріали дисертаційного дослідження 

можуть бути використані для: 

- удосконалення законодавчої та нормативно-правової бази стосовно 

методики обрахунку розвитку чи спроможності територіальних громад; 
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- удосконалення діяльності органів місцевого самоврядування стосовно 

розробки стратегій, зокрема, інтегрованого розвитку територіальних громад для 

формування їх спроможності; 

- удосконалення підходів функціонування ОМС Кельменецької та 

Лівинецької територіальних громад з врахуванням оцінки їх мешканців та 

стейкхолдерів реформи децентралізації та основних проблем та напрямків 

розвитку громад. 

Результати дисертаційної роботи “Суспільно-географічне дослідження 

потенціалу розвитку громад Чернівецької області” впроваджено в рамках 

грантового дослідницького проєкту “Українські міста на лінії геополітичного 

розлому: міська ідентичність геополітика та міська політика” (№287267, 

відповідно до Угоди з Університетом Осло) та держбюджетної науково-

дослідної роботи “Просторові трансформації в Україні: моделі модернізації та 

планування міських територій” (номер держреєстрації 0116U002636), що 

виконувались на географічному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (довідка №050/95-30 від 21.09.2022 року), 

а також впроваджено у навчальний процес Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка при викладанні дисциплін “Міське 

планування та основи містобудування”, “Просторове планування громад і 

регіонів”, “Сталий розвиток міст та регіонів” на географічному факультеті 

(довідка №050/981/30 від 21.09.2022 року). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійною 

науковою працею, у якій викладено результати власних досліджень потенціалу 

розвитку територіальних громад Чернівецької області. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, використано лише ті ідеї та розробки, які 

належать здобувачеві особисто. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження були апробовані на всеукраїнських конференціях, 
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зокрема Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і 

молодих вчених “Шевченківська весна – 2018” (Київ, 2018). 

Публікації. Основні положення і результати дослідження опубліковані у 

8 наукових працях загальним обсягом 5,6 д.а., з яких 6 статей у наукових 

фахових виданнях України загальним обсягом 4,7 д.а., (з них 3,2 належить 

автору), стаття у іншому науковому виданні, обсягом 0,6 д.а., (з них 0,4 

належить автору), тези доповідей на міжнародній науковій конференції обсягом 

0,3 д.а. 

Обсяг і структура роботи. Робота складається із вступу, трьох розділів, 

висновків, додатків і списку використаних джерел. Повний обсяг дисертації 

становить 295 сторінок, з них основного тексту – 198 сторінок, список 

використаних джерел включає в себе 158 найменувань на 18 сторінках. Робота 

містить 48 таблиць (19 із них в основному тексті) та 46 рисунків (37 із них в 

основному тексті), 8 додатків загальним обсягом 64 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ СУСПІЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 

ГРОМАД 

1.1. Територіальна громада, як базова одиниця адміністративно-

територіального устрою в контексті суспільно-географічних досліджень. 

“Бо коли громада зле впорядкована, бідна, темна і сама в собі  

розлазиться, то очевидно, що й увесь побудований на ній порядок  

повітовий, крайовий і державний не може бути тривалий” [42] 

Іван Франко 

 

Основою розвитку та функціонування будь-якої держави є її населення. 

У свою чергу, формування високоорганізованого, відповідального та 

насамперед ефективного суспільства є прерогативою державних інституцій 

різного рівня. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 

року було ухвалено Концепцію реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні [101], що стала основою 

децентралізаційних процесів у нашій державі, та завдячуючи якій розпочалось 

формування базових одиниць адміністративно-територіального устрою – 

територіальних громад, шляхом їх добровільного об’єднання. У такому 

контексті формування спроможних територіальних громад шляхом 

вдосконалення територіальної організації суспільства є дійсно необхідним 

рішенням на шляху до вдалої саморегуляції та оптимізації внутрішнього 

механізму держави та підвищення рівня та якості життя їх мешканців. 

Перш ніж перейти до визначення та характеристики адміністративно-

територіальних одиниць базового рівня, варто сформувати розуміння сутності 

поняття “громада”.  
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В різних підходах закордонних дослідників поняття “громада” 

визначається як сукупність людей, в основі яких лежить їх спільне географічне 

розташування [157], тому в такому контексті географічна близькість 

визначається одним із головних атрибутів, що об’єднує людей в таких громадах 

[147, 152]. Крім того, низка дослідників звертає увагу на важливість міцних 

соціальні взаємозв’язків та, відповідно, характеризують громаду, як спільноту, 

кожен елемент якої перебуває на певному рівні взаємодії одне з одним, маючи 

високий рівень приналежності до власного суспільного середовища  [149, 138, 

144]. 

Погляди українських вчених та дослідників щодо розуміння поняття 

“громада” почали формуватись зокрема з державотворчого підходу відомого 

українського публіциста, історика, філософа М. Драгоманова, що розглядав 

громаду, як основу місцевого самоврядування, сформовану з мешканців, що 

проживають на певній території, та звертав увагу на важливості 

підпорядкованості та відповідальності місцевого самоврядування перед 

населенням, що його обрало [58, 47].  У свою чергу в розумінні С. 

Подолинського – українського науковця, громадського та політичного діяча, 

громада – це об’єднання людей, на яких покладено виконання певних завдань, 

утворення, що функціонально охоплюватиме всі гілки державної влади [134]. 

За визначенням словника української мови “громада – це група людей, 

об'єднаних спільністю становища, інтересів тощо. Це об'єднання людей, що 

ставить перед собою певні спільні завдання” [106]. 

На початку другої половини ХХ століття відомий американський 

дослідник Д. Хіллері, розглядаючи низку підходів до визначення поняття 

“територіальна громада”, трактував його як об’єднання індивідів, що 

характеризуються територіальною відокремленістю, та які міцно пов’язані між 

собою соціальними зв’язками. Зокрема, досліджуючи територіальні громади, як 

унікальні утворення, науковцем було виділено ряд ознак громади, серед яких 

головними є територія, а також соціальні та загальні зв’язки [139]. В цей же 



24 
 

 
 

період К. Йонассен включає до складових структури громади її територію та 

населення, взаємозв’язок і взаємозалежність її частин, розподіл праці та 

усвідомлення мешканцями приналежності до власної громади [141]. Л. Шноре 

зі свого боку визначає територіальну громаду як сукупність людей, для яких 

характерне територіально спільне місце постійного проживання, які 

перебувають у взаємозв’язку повсякденного життя одне з одним та здійснюють 

діяльність, що направлена на задоволення власних потреб [154]. 

Розвиток поглядів в Україні в першій половині 1990-х років серед 

вітчизняних науковців формувався на основі бачення територіальних громад 

насамперед як певної сукупності людей, що населяють конкретну територію, 

що відповідає територіальному підходу, виділеному І. Бодровою в межах 

дослідження концептуальних підходів визначення поняття “територіальна 

громада” [12]. Так, за І. Бутком “територіальний колектив – це люди, які 

мешкають у певних територіальних межах та об’єднані спільними інтересами”. 

[16]. М. Корнієнко під територіальною громадою розуміє населення конкретної 

адміністративно-територіальної одиниці, яка виконує функції первинного 

суб’єкту місцевого самоврядування [53], а В. Кампо виражає її як 

територіальний колектив в особі жителів села, селища або міста [48]. 

На рівні конституційного законодавства поняття “територіальна 

громада” вперше згадується у статті 140 Конституції України, прийнятої 26 

червня 1996 року, де формулюється її право на місцеве самоврядування [52]. 21 

травня 1997 року, у частині 1 статті 6 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні” за територіальної громадою закріплюється її місце 

та значення в системі місцевого самоврядування України, де вона постає 

первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його 

функцій і повноважень [97], а 15 липня цього ж року Верховною Радою 

України було ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, 

підписану від імені України 6 листопада 1996 року в м. Страсбурзі [99], що де-

юре було спробою державних інституцій створити дієве місцеве 
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самоврядування за рахунок реалізації концепції спроможних територіальних 

громад. 

В результаті конституційного закріплення дефініції, територіальна 

громада починає часто визначатись, як головний суб’єкт місцевого управління. 

Стають актуальними дослідження та підходи до визначення М. Орзіха, що 

характеризує територіальну громаду як первинний суб’єкт місцевого само-

врядування, який сформований як громадянами України так й іноземцями, а 

також особами без громадянства, що постійно мешкають або працюють на 

даній території, або володіють на території нерухомим майном, сплачують 

місцеві податки та збори [78]. Доречним є бачення Ю. Наврузова, який вбачає 

територіальну громаду певним соціальним організмом, визначальною ознакою 

якого є узгодженість, гармонійність суспільних й індивідуальних потреб та 

інтересів [69]. 

Загалом в цей період частина науковців віддають перевагу 

територіально-майновому підхіду до визначення поняття “територіальна 

громада”, зокрема О. Батанов у своїх працях зазначає, що жителі, які й власне 

формують територіальну громаду, повинні мати спільну комунальну власність, 

та володіти на цій території нерухомим майном [9, 68]. В свою чергу Ю. 

Кириченко, навпаки, стверджує, що “громада – це не лише особи, що володіють 

нерухомим майном та сплачують комунальні податки, вона формується із 

всього населення конкретного населеного пункту чи їх сукупності, не в 

залежності, мають вони нерухоме майно, чи ні” [50]. 

Розглядаючи об’єднану територіальну громаду, як основну одиницю 

адміністративно-територіального устрою України, що утворилась внаслідок 

загальної реформи децентралізації, важливим є підходи та бачення вітчизняних 

суспільних географів, в межах концептуальних досліджень яких становлення 

адміністративно-територіального устрою є головним аспектом внутрішньої 

територіальної організації держави.  
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Зокрема, М. Дністрянський розглядає адміністративно-територіальний 

устрій, як особливу політико-географічну систему, що визначає основні 

територіальні пропорції життєдіяльності суспільства [32], зокрема, 

розглядаючи основні ризики та переваги реформи адміністративно-

територіальної реформи в Україні в ряді праць [34, 33]. Відомий суспільний 

географ Я. Олійник, розглядаючи адміністративно-територіальний устрій та 

економічне районування територій стверджує, що вони є основою системи 

державного управління та відносить до факторів, які впливають забезпечення 

функціонування низової ланки – громади [75]. 

Загалом, в період становлення, усвідомлення та пошуку підходів до 

визначення поняття “територіальна громада” в українській науці, активну 

участь в процесі взяли і вітчизняні суспільні географи. Зокрема, О. Топчієв 

звертає увагу на те, що територіальні громади, сільські, селищні чи міські, 

серед об’єктів, які беззаперечно є в сері дослідження географів, та 

категоризуються вченим як один із рівнів територіальних соціумів, що виникли 

внаслідок життєдіяльності населення та відносяться до органів місцевого 

самоврядування [123]. Інший суспільний географ М. Пістун звертаючи увагу на 

територіальні громади зазначає, що саме з їх утворенням в Україні почав 

формуватися топологічний (місцевий) рівень самоврядного управління, а 

найгострішою проблемою М. Пістун виділяє територіальну організацію влади в 

сільській місцевості [84]. 

Погоджуємось із думкою вченого, адже одним із недоліків 

адміністративно-територіального устрою України була значна роздробленість 

на базовому та субрегіональному рівнях. Якщо станом на 1 січня 2001 року 

адміністративно-територіальний устрій нашої держави формувався 24 

регіонами та АР Крим, 2 містами зі спеціальним статусом, 451 містом, з яких 

171 – обласного (республіканського) підпорядкування, 490 адміністративними 

районами, 121 районом у містах, 28651 сільськими населеними пунктами, з 

яких 893 – селища міського типу та 27758 сіл, то вже до 2015 року 263 
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сільських населених пункти припинили своє існування, що пов’язано 

насамперед із відсутністю стратегії розвитку, фінансових ресурсів, що 

призводить до занепаду сільської місцевості [2]. 

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні [101], що була схвалена 1 липня 2014 року стала 

ключовим поштовхом до формування дієвого місцевого самоврядування, 

існування якого до цього не визначалось повноцінною практичною реалізацією 

теоретичних функціональних інструментів, направлених на створення 

сприятливого середовища для життя та діяльності населення, що були закладені 

в нього, а об’єднання населених пунктів в спроможні об’єднані територіальні 

громади та укрупнення адміністративно-територіальних одиниць 

субрегіонального рівня сформувало передумови для підвищення можливостей 

їх розвитку. 

Підходи до розуміння поняття “територіальна громада” змінюються. 

Зокрема, О. Батанов в подальших дослідженнях уточнює поняття, розглядаючи 

територіальну громаду, як первинний суб’єкт місцевого самоврядування та 

основного носія його функцій і повноважень, соціальну спільність [10]. М. 

Баймуратов розширює сутність поняття після безпосереднього початку 

реформи децентралізації, стверджуючи, що територіальні громади, знову ж 

таки, як первинні суб’єкти місцевого самоврядування, починають відігравати як 

конституюючу, так і інституційну роль, як найважливіший елемент 

громадянського суспільства [7] та відіграють роль найважливіших суб’єктів 

економічного життя [8]. 

Загалом, можемо виділити такі етапи, щодо підходів трактування поняття 

“територіальна громада” за часів незалежності нашої держави українськими 

вченими: дохартійний, післяхартійний, післяреволюційний (таблиця 1.1). 
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Таблиця 1.1. Етапи підходів трактування поняття “територіальна громада” 

вітчизняними вченими 

Етапи Трактування поняття 

Дохартійний  

(1991-1997 роки) 

Територіальна громада здебільшого розглядається як сукупність 

осіб, що проживають на певній території. 

 

Післяхартійний  

(1997-2014 роки) 

Територіальна громада розглядається насамперед як головний 

суб’єкт місцевого самоврядування, а також характеризується як 

соціальне утворення, суб’єкти якого (люди) мають спільні 

інтереси та діють відповідно до них.  

 

 

Післяреволюційний  

(з 2014 року) 

Трактування поняття розширюється (в основі лежать теоретичні 

означення та підходи попередніх періодів) та формується 

найбільш комплексне уявлення про територіальну громаду, як 

основу концепції місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади, адміністративно-територіальну одиницю 

базового рівня 

 

Проблематика утворення та розвитку територіальних громад в 

післяреволюційний період знайшла своє відображення в дослідженнях 

суспільних географів. Так, О. Топчієв, Д. Мальчикова та В. Яворська, 

розглядаючи територіальні громади, як базові одиниці трирівневого 

адміністративно-територіального устрою України, вважають ключовим 

питанням адміністративно-територіальної реформи соціально-економічну 

самодостатність територіальних громад, тобто їх спроможність самотужки 

вирішувати соціальні та економічні проблеми своєї життєдіяльності [124].  

Дійсно, самодостатність громади є чи не найголовнішим маркером її 

спроможності, що виражається насамперед власним фінансовим потенціалом та 

інституційним розвитком громади. Як показали результати реформи 

децентралізації, більшість територіальних громад України характеризуються 

базовою дотаційністю бюджетів, неспроможністю забезпечувати свої потреби 

за рахунок внутрішніх надходжень податків та зборів, що формує на даному 

етапі неможливість створення власних бюджетів розвитку, покликаних 

забезпечувати подолання ключових проблем, що притаманні громадам, та 
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сприяти покращенню якості життя їх мешканців. Також ключовим залишається 

питання інституційної та кадрової неспроможності громад. І, якщо перша 

проблема, як показує досвід практик сучасного міжмуніципального 

співробітництва між сусідніми громадами, вирішується за рахунок спільного 

утримання тих чи інших об’єктів, то рівень кваліфікації та якість діяльності 

представників органів місцевого самоврядування та інших установ, особливо 

сільських територіальних громад, залишається на вкрай низькому рівні. 

Важливість дослідження адміністративно-територіальної одиниці 

базового рівня відзначає О. Шаблій, який в контексті дослідження 

депресивності регіонів також вбачає територіальну громаду головним 

елементом у системі адміністративно-територіального районування. Вчений 

зазначає, що проблема депресивності повинна вивчатись і розв’язуватись 

насамперед на рівні територіальних громад, у крайньому випадку районів, а 

якщо відбудеться укрупнення останніх, то досліджувати проблематику окремо 

по сільській і міській території таких районів [133]. 

М. Пістун вважає просторове наближення різноманітних послуг 

головною метою делімітації меж територіальних громад, для чого пропонує 

застосувати розселенський та територіальний принципи [84], що співпадають 

як з основними положеннями “Методики формування спроможних 

територіальних громад” відповідно до якої важливою умовою зокрема є 

врахування історичних, географічних, соціально-економічних, природних, 

екологічних, етнічних, культурних особливостей розвитку відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць, а першим етапом формування є 

визначення потенційних адміністративних центрів спроможних територіальних 

громад та зон їх доступності [92], так і з головними критеріями “Методичних 

рекомендацій щодо критеріїв формування адміністративно-територіальних 

одиниць субрегіонального (районного) рівня” [64], де важливими положеннями 

формування укрупнених районів є їх територіальна цілісність, компактність та 

нерозривність, а вимоги до визначення центрів таких районів полягають у 
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врахуванні оптимальних зон доступності, враховуючи  транспортно-логістичну 

зручність для всіх населених пунктів територіальних громад, що входитимуть 

до його складу.   

Створення самодостатніх, спроможних одиниць адміністративно-

територіального устрою базового рівня було основним завданням реформи 

децентралізації. Проте, значна кількість територіальних громад, формуючись на 

засадах добровільного, а пізніше, обов’язкового об’єднання, в процесі 

самостійного становлення дійсно почали характеризуватись значними 

диспропорціями насамперед фінансово-економічного, інституційного, 

кадрового потенціалу, що визначило значні проблеми їх подальшого розвитку 

та, навіть, адміністративно-територіального існування та самоврядного 

функціонування у тому вигляді, в якому вони існують на сьогодні. Тому, 

актуальним є погляд на розвиток території різних ієрархічних рівнів, 

насамперед, територіальних громад, як адміністративно-територіальних 

одиниць базового рівня, з точки зору їх конкурентних можливостей. 

В контексті аналізу територіальних громад, їхньої спроможності, 

здатності самостійно вирішувати поставлені завдання щодо покращення 

функціонування всіх сфер суспільного життя важливим є дослідження 

потенціалу їх розвитку.  

Велика команда географів у складі Г. Підгрушного, В. Нагірної, М. 

Фащевського, Ю. Качаєва, Н. Пашинської, О. Денисенко, І. Савчука, Л. 

Шабашової, М. Немченко та В. Бондар найбільш вдалим відповідником 

потенціалу території вбачає поняття “інтегрального потенціалу”, “що поєднує 

всі ресурси території і саму територію з її суспільно-географічним положенням, 

як поле взаємодії суспільно-природних компонентів” [114]. 

Аналізуючи сукупний ресурсний потенціал території А. Неживенко 

виділяє його структурні елементи: природно-ресурсний, виробничий, трудовий, 

фінансовий, інвестиційний, інноваційний, інформаційний потенціали, а також 

інфраструктуру регіону, зазначаючи, що значний вплив на них створюють 
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економічні, соціальні та демографічні чинники кожного конкретного регіону 

[72]. В свою чергу, В. Руденко, М. Заячук, С. Руденко під сукупним ресурсним 

потенціалом розуміють узагальнюючий кількісний параметр, що охоплює 

взаємопов’язані трудові, матеріальні та природні ресурси [151].  

Дослідження потенціалу розвитку територіальних громад в сучасних 

умовах є надзвичайно актуальним і повинно охоплювати ввесь спектр 

можливих статистичних даних, що характеризують ту чи іншу територію. 

Проте, зважаючи на обмеженість таких даних на рівні територіальних громад 

на даному етапі адміністративно-територіальної реформи, вбачаємо необхідним 

визначати потенціал розвитку територіальних громад на основі наявних 

оновлених статистичних показників демографічного, фінансово-економічного 

та соціально-інфраструктурного розвитку. Безпосередньо зростання сукупного 

ресурсного потенціалу за рахунок розвитку кожного з його елементів та 

одночасно його раціональне використання в контексті реформи децентралізації 

та новостворених адміністративно-територіальних одиниць базового рівня є 

одним із найважливіших завдань як місцевого самоврядування територіальних 

громад та укрупнених районів, так і держави в цілому. Важливість збереження, 

відтворення та використання елементів природно-ресурсного потенціалу, 

покращення рівня та якості життя населення та створення належних умов для 

зростання їхніх вмінь та навичок, наукового потенціалу, підвищення фінансової 

спроможності за рахунок як внутрішніх, так і зовнішніх надходжень, розвиток 

та покращення транспортної та соціальної інфраструктури – все це та багато 

інших аспектів розвитку створюють передумови формування необхідного 

конкурентоспроможного середовища між громадами та забезпечують їх 

гармонійний розвиток. 

Зокрема, важливий внесок у дослідження даного напрямку зробив С. 

Запотоцький розглядаючи в основі конкурентоспроможності території вміння 

ефективного використання конкурентного потенціалу території, побудови 

ефективної структури господарства, інноваційної активності та інвестиційної 
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привабливості [76], що є надзвичайно важливим в контексті розвитку 

територіальних громад та який залежить від низки чинників – насамперед 

географічного положення, ресурсного забезпечення, ефективності 

господарювання, рівня інфраструктурного розвитку, кваліфікованості та 

вмотивованості представників влади [41]. 

Найбільш актуальні дослідження суспільних географів стосуються 

насамперед результатів реформи, зокрема, оцінки реалізації реформи 

децентралізації в Україні, аналізу та розробок методики формування 

спроможних територіальних громад, розробки концепцій інтегрованого 

розвитку територіальних громад тощо. Важливим є внесок в розвиток 

суспільно-географічних досліджень в даному напрямку А. Мельничука, П. 

Остапенка, М. Пальчук. Зокрема, А. Мельничук – керівник Експертно-

консультативного центру з розвитку громад та територій географічного 

факультету КНУ імені Тараса Шевченка, у співпраці із П. Остапенко – 

експертом із територіального розвитку та місцевого самоврядування, 

досліджували зміни адміністративно-територіального устрою України, процес 

децентралізації влади, здійснювали оцінку реалізації реформи адміністративно-

територіального устрою України, ресурсного забезпечення та рівня 

спроможності об’єднаних територіальних громад тощо [63, 62, 60, 61]. М. 

Пальчук – радниця з питань децентралізації Київського Центру розвитку 

місцевого самоврядування (програма U-Lead), досліджувала фінансову 

спроможність новостворених об’єднаних територіальних громад України [22]. 

 

1.2. Адміністративно-територіальний устрій та моделі територіальної 

організації влади зарубіжних країн  

 

Становлення дієвого місцеве самоврядування, побудованого на основах 

демократичності та субсидіарності, є підґрунтям основних засад повноцінного 

розвитку держави, що виражається якісним державним управлінням для 
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створення міцного, високоорганізованого та спроможного громадянського 

суспільства.  

Засади ефективного місцевого самоврядування в Україні, що після 

здобуття незалежності мали на меті створити передумови децентралізованого 

підходу щодо власного розвитку, на практиці не виражались тими 

концептуальними положеннями, що в них закладались. Залишався 

централізований підхід щодо низки напрямків реалізації внутрішньої політики, 

які вирішувались на рівні районних та обласних державних адміністрацій, що, 

безсумнівно, зовсім не сприяло розвитку місцевого самоврядування та створило 

передумови занепаду насамперед найменш фінансово та інституційно 

спроможних громад сіл, селищ та невеликих міст, за рахунок відсутності 

можливості створення відповідного рівня та якості життєвого середовища та 

надання доступних публічних послуг для населення. В такому контексті 

реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади, 

основним завданням якої стало створення розвинених територіальних одиниць 

шляхом розширення кола повноважень органів місцевого самоврядування, 

підвищення рівня ресурсної спроможності та їх особистої відповідальності за 

доцільність та ефективність прийняття рішень, стала важливим кроком до 

практичної реалізації якісного становлення та розвитку України в цілому на 

основі про європейських цінностей.   

Територіальна організація місцевого самоврядування значною мірою 

визначається тими теоретико-концептуальними основами, на яких організоване 

місцеве самоврядування в тій чи іншій країні [129], тому, важливим є 

дослідження досвіду моделей та підходів місцевого самоврядування держав 

світу для можливості створення порівняльної характеристики та простеження 

успішності становлення реформи децентралізації в Україні. 

1. Англо-саксонська модель місцевого самоврядування, що 

характеризується вертикальним підпорядкуванням, поширена у Великій 
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Британії та інших країнах, зокрема США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії 

тощо.  

До складу Великої Британії входять чотири частини: Англія, Шотландія, 

Уельс та Північна Ірландія. Також, під контролем Великої Британії 

залишаються 13 заморських територій. 

Територія Великої Британії розділена на графства, райони, округи та 

приходи. Територія Англії об’єднує дев’ять регіонів, складається з 39 графств, 

6 метрополітенських графств і Великого Лондона; територія Уельсу – з 22 

областей – 11 графств і 11 міст-графств, що на базовому рівні поділяються на 

громади; територія Шотландії – з 32 областей, що на базовому рівні, як і в 

Уельсі, поділяються на громади; територія Північної Ірландії – з 6 графств, які 

поділяються на 26 округів [23]. Місцеві ради, що представляють всі рівні 

адміністративно-територіального устрою є самостійними елементами місцевого 

самоврядування на які не поширюється вплив рад вищого рівня, а контроль за 

ними чи іншими ОМС доволі опосередкований. 

Варто звернути увагу на те, що місцеві органи влади Великої Британії 

мають дуже мало саме законодавчих повноважень і повинні діяти в рамках 

законів, ухвалених Парламентом Великої Британії, проте, незважаючи на це, 

вони мають повноваження ухвалювати нормативні акти та збирати міські 

податки та відповідають за низку питань, що стосуються навколишнього 

середовища, освітньої сфери, дорожньої інфраструктури, надання соціальних 

послуг, забезпечення та підтримки благоустрію публічних просторів тощо. 

Зокрема, у Шотландії та Уельсі регіональні уряди виконують лише деякі з цих 

функцій, а у Північній Ірландії відповідальність органів місцевого 

самоврядування обмежується питаннями навколишнього середовища, санітарії 

та відпочинку. 

2. Континентальна модель місцевого самоврядування, для якої 

характерний значний рівень централізованості та підпорядкованості ОМС. 
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Переважно поширена у країнах Європи, Африки, Латинської Америки та 

Близького Сходу [57]. 

Адміністративно-територіальний устрій Франції п’ятирівневий і 

складається з таких ланок: комуна, кантон, округ, департамент та регіон [13]. 

Базовим рівнем адміністративно-територіального устрою Франції є комуни, 

яких налічується 36 433 [146]. Розміри таких адміністративно-територіальних 

одиниць доволі різні – від населених пунктів з населенням до 500 мешканців, 

яких у Франції близько 65% від загальної кількості комун, до міст з населенням 

понад 500 000 осіб [143]. Мер, як представник уряду в комуні, має можливість 

подавати власні пропозиції щодо формування бюджету адміністративно-

територіальної одиниці базового рівня, яку він представляє, а також, зокрема 

розроблювати стратегічні плани з розвитку комун та безпосередньо призначати 

її керівний апарат.  

Однією із проблем сформованого устрою Франції, є значна кількість 

найменших, сільських комун, що вирізняються низьким рівнем, відсутністю 

потенціалу розвитку, в тому числі, через незначну кількість населення, інколи, 

до 100 осіб, що характеризує ресурсну неспроможність таких одиниць. У 

зв’язку із цим у Франції на законодавчому рівні створено сприятливі умови для 

кооперації комун між собою у вигляді міжмуніципального співробітництва, а 

також, створено можливості для їх об’єднання. 

Кантони і округи у Франції – по суті не мають органів урядування і 

фактично лише територіально обмежують сферу діяльності деяких спеціальних 

адміністративних органів. Департаменти формують другий рівень 

адміністративно-територіального устрою Франції та які є територіальною 

основою функціонування органів місцевого самоврядування та діяльності 

органів державної влади [13]. Місцеве самоврядування представлене радами та 

їх головами, водночас, представниками держави є префекти, що реалізують 

підтримку громадського порядку та безпеки, стежать за виконанням прийнятих 

законів і розпоряджень уряду, перевіряти законність рішень тощо. 
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Адміністративно-територіальними одиницями найвищого рівня у 

Франції є регіони, що виражаються децентралізованим державним управлінням 

та самоврядуванням, утворення яких відбувалось із врахуванням географічної, 

історичної, економічної, а в окремих випадках і політичної доцільності. Згідно 

нового Закону від 16 січня 2015 року у Франції було створено регіональну 

структуру з 13 регіонів [140]. Представником президента та уряду в регіонах є 

префект, що очолює префектуру та здійснює координацію діяльності префектів 

підлеглих департаментів [82]. 

Реформа децентралізації в Польщі пройшла ряд етапів, перший з яких 

розпочався з відновлення адміністративно-територіальних одиниць базового 

рівня – гмін, відповідно до закону “Про територіальне самоврядування” 

прийнятого у 1990 році. Зокрема, у ньому визначались основні принципи 

процесу реформи – виборність органів місцевого самоврядування та отримання 

власних фінансових ресурсів, що безпосередньо відкривало можливості 

вирішення завдань на місцях [156]. Власне, децентралізація місцевої влади в 

Польщі була закріплена прийнятою в 1997 році Конституцією, відповідно до 

якої місцеве самоврядування визначалось, як суб’єкт, що здійснює публічну 

владу [142]. Внаслідок продовження реформи децентралізації , вже на початку 

1999 року у Польщі відбувається закріплення органів самоврядування повіту та  

воєводства та відбувається утворення трирівневої системи: воєводство – повіт –  

гміна. Загалом, станом на 2019 рік у  Польщі налічувалось 16 воєводств, 379 

повітів (65 міських та 314 сільських) та 2479 гмін (306 міських, 602 сільсько-

міських та 1571 сільська) [25].  

Гміни, як адміністративно-територіальні одиниці базового рівня 

здійснюють власне самоврядування без жодного спливу вищих рівнів їхньої 

системи. Як і громади в Україні, до складу гмін входять населені пункти, 

мешканці яких формують основу місцевого самоврядування. Бюджети гмін 

формуються за рахунок як внутрішніх насамперед податкових надходжень, так 

і зовнішніх коштів у вигляді державних субвенцій, грантів, міжнародних 
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соціальних програм та проєктів тощо. На базовому рівні самоврядування 

відбувається вирішення локальних (місцевих) завдань, що насамперед 

стосуються забезпечення функціонування житлово-комунального господарства, 

транспортної та соціальної інфраструктури, зокрема освітньої та медичної сфер, 

соціального захисту, безпеки та інших напрямків.  

Субрегіональним рівнем адміністративно-територіального устрою 

Польщі є повіти, що зазвичай складаються із двох і більше гмін, якщо мова йде 

про сільську місцевість, а міські – формуються великими за розмірами містами.  

На рівні повітів виконуються ті завдання, що не входять в компетенції 

виконання органів місцевого самоврядування гмін. На рівні воєводств 

здійснюється реалізація основних стратегічних завдань регіонального розвитку, 

зокрема економічного зростання та міжнародної економічної співпраці, 

стимулювання ринкової конкуренції та інновацій, розвиток національної та 

локальної свідомості, покращення соціальної та технічної інфраструктури, 

розвиток освітньо-наукової сфери, охорона природи тощо [55]. 

3. Іберійська модель, є подібною до континентальної моделі та 

передбачає наявність як виборних представницьких органів місцевого 

самоврядування від місцевого населення, так і головних посадових осіб 

місцевого самоврядування, що затверджуються центральною владою, та є її 

представниками у цих адміністративно-територіальних одиницях з правом 

контролю за діяльністю ради. Є притаманною зокрема для Іспанії, Португалії та 

низки Латиноамериканських країн [57]. 

Адміністративно-територіальний устрій Іспанії трирівневий і 

складається з таких ланок: автономна область, провінція та муніципалітет [56]. 

Адміністративно-територіальною одиницею базового рівня в Іспанії є 

муніципалітети – територіальні об’єднання мешканців населеного пункту, на 

які покладені функції з місцевого самоврядування, певна фінансова автономія 

та відповідні обов’язки та які мають доволі широкі повноваження. Загалом в 

Іспанії їх налічується близько 8000. Муніципалітети відповідають рівню 
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українських громад, характеризуються наявністю виборної муніципальної ради, 

що є їх найвищим представницьким органом та головуванням у випадку 

міського муніципалітету – мера, що відповідає за діяльність та контроль 

муніципальних органів і виступає важливою ланкою діалогу між органами 

місцевого самоврядування та мешканцями адміністративно-територіальної 

одиниці.  

Наступним рівнем є провінції, яких в Іспанії – 50. Вони 

характеризуються правом на самоорганізацію, а кількість їх компетенцій 

визначається конституцією та статутом [56]. Провінції виступають важливим 

елементом в системі керування та контролю централізованою державною 

владою. Найвищою виконавчою владою цієї ланки адміністративно-

територіального устрою є цивільний губернатор, що призначається на посаду 

прем’єр-міністром Іспанії, є відповідальним за безпекові питання та поєднує 

власними функціональними обов’язками центральну та місцеву влади [150]. 

Ради на рівні провінцій мають чітку взаємопов’язаність із радами 

муніципалітетів, адже склад перших формується із числа депутатів других.  

Важливим є те, що у випадку наявності в декількох і більше провінціях різного 

роду та рівня історичної, культурної, економічної чи іншої близькості, 

відповідно до державної Конституції вони мають змогу об’єднуватись, 

утворюючи автономні спільноти.  

Адміністративно-територіальними одиницями найвищого рівня в Іспанії 

є 19 автономій – регіонів, землель, міст тощо [56], які характеризуються 

різними виконавчими та законодавчими органами: урядами, управами, 

острівними радами, депутаціями, генералітетами, урядовими радами та 

базуються на принципах ресурсної рівноваги. Головним представницьким 

органом є Парламент, що відповдає за ухвалення ряду законів різних сфер їх 

розвитку, а також несе відповідальність за прийняття бюджету [135].  

4. Змішана модель місцевого самоврядування, виражається ознаками як 

англо-американської так і континентальної моделі. Є притаманною зокрема для 
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Японії, Німеччини, Австрії, де базові одиниці адміністративно-територіального 

устрою відзначаються високим рівнем автономності місцевого самврядування, 

тоді як адміністративно-територіальні одиниці вищого рівня характеризуються 

значним рівнем державного управління [112]. 

Адміністративно-територіальний поділ Німеччини зафіксований 

основним законом від 1949 року що закріплює трирівневий устрій: землі, 

округи та громади [51]. Територія Німеччини поділена на 16 земель. Для 

Бранденбурга, Мекленбурга – Передньої Померанії, Саксонії-Ангальт, 

Тюрингії, а також двох західних земель – Саар та Шлезвіг-Гольштайн 

характерний дворівневий адміністративно-територіальний устрій – 

територіальні громади, яких у Німеччині налічується близько 8600 та райони, 

яких налічується 630, а для решти земель притаманний трирівневий устрій, що 

складається з округів, районів та громад. У свою чергу великі міста за статусом 

прирівнюються до районів та мають власні особливості адміністративно-

територіального устрою [13]. 

В Німеччині існує 5 моделей організації влади на місцях: 

південнонімецька, північнонімецька, модель рада-бургомістр, рада-

магістратура та змішана модель, яка обирається населенням конкретної землі 

[51].  У більшості земель законодавчими органами є ландтаги, що обираються 

населенням, а виконавчими – земельні уряди та земельні міністри, що 

призначаються ними. Кожна земля має земельну конституцію і може з певних 

питань приймати земельні закони [1]. 

Місцеве самоврядування в Німеччині на рівні базових адміністративно-

територіальних одиниць – громад, характеризується значним рівнем 

децентралізованості, що виражається значною автономністю їх дій щодо 

вирішення низки питань місцевого рівня. Важливим елементом оптимізації та 

дотримання таймінгів у вирішенні тих чи інших завдань на цьому рівні є 

принцип субсидіарності, що забезпечує формування спільної відповідальності 

за становлення та розвиток власної громади. Головними питаннями, вирішення 
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яких забезпечується ОМС, як і в більшості децентралізованих країн є 

насамперед розробка стратегій розвитку та планування території, підтримка 

функціонування інфраструктури адміністративно-територіальної одиниці, 

зокрема діяльності житлово-комунального господарства, об’єктів критичної 

інфраструктури, освітної та культурної сфер, екологічної безпеки тощо. 

Можливість державного управління відповідає межам контролю та нагляду за 

виконанням умов сталого та рівномірного розвитку громад та водночас 

відповідності компетенцій та ефективної діяльності органів місцевого 

самоврядування. 

Станом на 2020 рік Філіппіни поділяються на 17 адміністративних 

регіонів, 81 провінцію та 1488 муніципалітетів, серед населених пунктів країни 

– 144 міста [136]. Адмінстративно-територіальною одиницею базового рівня є 

барангаї, яких у країні налічується близько 42 тисяч.  

Реформа децентралізації, що розпочалась з оновлення конституції у 1987 

році насамперед була зумовлена кризовою ситуацією у Філіппінах, в тому числі 

політичною, та поклала початок важливих змін в місцевому самоврядуванні 

країни, що збереглись і донині. Зокрема, важливим кроком стало ухвалення 

Кодексу про місцеве самоврядування у 1991 року як засіб залучення підтримки 

з боку місцевої влади, що було  доволі революційним кроком, оскільки 

суперечило традиціям централізації в більшості країн Південно-Східної Азії 

[148]. 

В контексті України актуальним є приклад реформи децентралізації в 

країнах, що розвиваються. Зокрема, у Фліппінах реформа проходила у три 

етапи. Основним завданням на першому етапі (1992–1993 рр.) передбачалась 

передача функцій місцевим органам влади. Другий етап (1994–1996 рр.) являв 

собою період адаптації місцевих органів влади до повноцінного прийняття 

своїх нових обов’язків. Третій етап (початок 1997 року) мав на меті повну 

інституціоналізацію оновленої системи та її зміцнення з часом [153]. 
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Одним із головних результатів децентралізації стало підвищення 

автономії та підзвітності місцевого самоврядування шляхом розподілу функцій 

і виділених повноважень щодо надходжень доходів до органів місцевого 

самоврядування. Зокрема, ОМС отримали можливість складати власні 

бюджети, визначати пріоритетні напрямки розподілу коштів. Автономія 

місцевих органів влади поєднується з наглядом вищого рівня влади, особливо 

щодо процесу затвердження бюджету та юридичної підзвітності місцевих 

органів влади. 

Переважна частина доходів бюджету органів місцевого самоврядування 

Філіппін припадає на податки на нерухоме майно та на доходи державних 

підприємств, а також на податок з обороту місцевих підприємств. Своєрідною 

особливістю децентралізації країні стала політика фінансової підтримки 

містами та провінціями, що зобов’язані ділитись частиною доходів власного 

бюджету із муніципалітетами та барангаями. На Філіппінах діє програма 

трансфертів, відповідно до якої, зокрема завдяки розподілу внутрішніх доходів 

адміністративно-територіальних одиниць, відбувається виділення 40 відсотків 

від них різним типам місцевих органів влади, окрім цього існує низка 

грантових програм різного спрямування та наявна практика запозиченнь для 

інвестицій. Важливим є те, що у функціональні обов’язки органів місцевого 

самоврядування Філіппін внаслідок реформи децентралізації було перекладено 

забезпечення сфери охорони здоров’я, надання соціальних послуг, охорони 

навколишнього середовища, сільське господарство, громадські роботи, освіту, 

туризм, телекомунікації та житло.  

У Філіппінах створено Департамент внутрішніх справ і місцевого 

самоврядування, що несе основну відповідальність центрального уряду за 

нагляд, регулювання та підтримку місцевого самоврядування, а також 

функціонує Академія місцевого самоврядування, яка забезпечує навчання та 

підвищення кваліфікації для персоналу місцевих органів влади. [153]. 
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1.3. Методика суспільно-географічного дослідження потенціалу розвитку 

територіальних громад 

 

В межах суспільно-географічного дослідження розвитку територіальних 

варто використовувати такі підходи: 

Географічний підхід, який ставить вимоги комплексності дослідження 

територіальних громад, як елементів адміністративно-територіального устрою, 

а також розглядає їх у просторовому аспекті; 

Системний підхід, який дає можливість розглянути територіальну 

громаду та провести її аналіз, як складової одиниці адміністративно-

територіального устрою держави, що змінилась під впливом адміністративно-

територіальної реформи, виділяється взаємозв’язком всіх структурних 

елементів, характеризуються цілісністю та ієрархічністю; 

Діалектичний підхід, що є основним у процесі розгляду всього процесу 

еволюції становлення і розвитку системи місцевого самоврядування та, 

зокрема, територіальної громади, як її основного первинного суб’єкта, 

адміністративно-територіальної одиниці базового рівня. 

Загалом, методика суспільно-географічного дослідження розвитку 

територіальних громад включає такі етапи: 

На теоретико-методологічному етапі передбачено формування 

об’єктно-предметної основу дослідження, визначення мети та основних 

завдань, здійснення вибору та обґрунтування методів суспільно-географічного 

дослідження, аналіз сутності основних понять та формування концепції 

дослідження. Зокрема, вирішення дослідницьких питань щодо формування 

сутності основних наукових категорій “громада” та “територіальна громада”, 

виділення етапів наукових підходів, щодо таких визначень, виокремлення їх 

ознак, а також проведення систематизації головних чинників розвитку 

територіальних громад, що формується на основі опрацювання низки джерел 
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фахової літератури за темою дослідження, з метою напрацювання теоретичної 

бази та визначення власного наукового пошуку.   

На аналітико-синтетичному етапі проводиться аналіз чинників 

розвитку територіальних громад Чернівецької області: положення регіону та 

природно-ресурсного потенціалу, трансформацій адміністративно-

територіального устрою, демографічного та розселенського, фінансово-

економічного та соціально-інфраструктурного чинників з широким 

використанням порівняльно-географічного, порівняльно-статистичного, 

історико-географічного, графічного та картографічного методів дослідження. 

Зокрема, за допомогою історико-географічного та порівняльно-

географічного методів можна здійснити аналіз історико-географічних 

особливостей розвитку адміністративно-територіального устрою сучасної 

території Чернівецької області, а також аналіз методики та підходів виділення 

адміністративно-територіальних одиниць базового та субрегіонального рівнів 

під час проведення реформи, оцінка історичних зрізів процесу формування 

територіальних громад регіону протягом періоду їх формування. Аналіз та 

виявлення закономірностей впливу процесу об’єднання громад на їх фінансово-

економічний розвиток та спроможність, зокрема, на основі аналізу змін 

надходжень власних ресурсів до місцевих бюджетів ОТГ Чернівецької області 

станом на 1 півріччя 2016 року в порівнянні з 1 півріччям 2015 року: єдиного та 

акцизного податків, плати за землю та інших податків та зборів, а також 

виявлено вплив надходження до бюджетів добровільно об’єднаних громад 60% 

від податку на доходи фізичних осіб, що стало можливим саме в результаті 

бюджетної децентралізації. 

Чинник природно-ресурсного потенціалу та положення регіону 

передбачає оцінку географічного та сусідського положення Чернівецької 

області та її територіальних громад. Охарактеризовано три частини області, що 

виділені за відрізненням переважних форм рельєфу та природних умов їх 

територій. Проаналізовано ресурсну забезпеченість Чернівецької області, 
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зокрема, водними, земельними та лісовими ресурсами, що у дослідженні 

відіграють ключову роль у формуванні господарського комплексу та 

туристичного потенціалу регіону.  

При аналізі демографічного чинника розвитку громад Чернівецької 

області було проаналізовано насамперед загальні тенденції зміни чисельності 

населення регіону та його окремих частин, на рівні сільських та міських 

населених пунктів, колишніх районів та об’єднаних територіальних громад 

впродовж останніх 20 років та актуальну кількість населення по громадах 

регіону, що характеризує рівень їх працересурсного  потенціалу. 

Проаналізовано віковий розподіл населення територіальних громад на основі 

визначення часток осіб молодше працездатного, працездатного та старше 

працездатного віку, що формує можливість прогнозування подальшої 

демографічної ситуації одиниць базового рівня та визначено тенденцію зміни 

середньої очікуваної тривалості життя при народженні за статями. 

Охарактеризовано систему розселення Чернівецької області, що сформувалась 

під впливом природних, історичних та соціально-економічних чинників. 

Виявлено закономірності та динаміку розподілу сільського та міського 

населення, зокрема, тенденцію по кожному міському населеному пункті, 

визначено рівень урбанізації та показник щільності населення територіальних 

громад області. Проаналізовано закономірності природного руху та динаміку 

міграцій населення, відповідно, простежено загальні зміни кількості населення 

колишніх районів регіону, а також міст обласного підпорядкування. Важливим 

стало дослідження та характеристика етнічного складу населення Чернівецької 

області та виявлення закономірності розселення національних меншин.  

Для аналізу фінансово-економічного розвитку у розрізі територіальних 

громад Чернівецької області використовуються такі показники:  

- доходи загального фонду (грн/мешканця); 

- індекс податкоспроможності;  

- дотаційність (%); 
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- частка витрат на оплату праці загально державних функцій (місцеве 

самоврядування) від дохідної частини бюджету загального фонду (%); 

- надходження єдиного податку (грн/мешканця), плата за землю 

(грн/мешканця);  

- видатки на житлово-комунальне господарство (грн/мешканця); 

- капітальні видатки (грн/мешканця); 

- видатки на культуру, фізкультуру та спорт (грн/мешканця). 

Було простежено внутрішньорегіональні відміни за кожним із 

зазначених фінансових показників та порівняно із середньоукраїнськими 

значеннями.  

При характеристиці територіально-інфраструктурного чинника 

визначальним став кількісний підхід, що дозволив врахувати розміри громад за 

принципом ефекту масштабу та концентрації ресурсів, при загальній оцінці 

рівня розвитку територіальних громад Чернівецької області. Дослідження 

проводилось на основі розмірів території громад та кількості освітніх, 

медичних та культурних закладів.  

Для визначення рівня розвитку територіальних громад було 

проаналізовано низку методик та методичних рекомендацій, зокрема, 

“Методику формування спроможних територіальних громад” [92], затверджену 

постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 року, “Методичні 

рекомендації щодо оцінки рівня спроможності територіальних громад” [65], 

розроблену Директоратом з питань розвитку місцевого самоврядування, 

територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою 

Мінрегіону, також підходи та оцінки визначення фінансової спроможності 

громад, зокрема “Порядок розрахунку фінансової спроможності бюджетів 

перспективних об’єднаних територіальних громад” [87] та “Оцінка фінансової 

спроможності об’єднаних територіальних громад за 2017 рік у розрізі областей” 

[80], розроблені експертами Групи фінансового моніторингу Центрального 

офісу реформ при Мінрегіоні (за підтримки Програми «U-LEAD з Європою» та 
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проекту SKL International), а також проєкт “Методичних рекомендацій щодо 

оцінки рівня фінансової спроможності територіальних громад” розроблений 

Міністерством розвитку громад та територій спільно з представниками 

всеукраїнських асоціацій, експертами міжнародних організацій та експертами з 

фінансових питань Офісу підтримки реформи децентралізації при Мінрегіоні 

[66]. 

Для дослідження розвитку територіальних громад Чернівецької області 

було використано метод рангів, щоб простежити закономірності розподілу 

значень та визначити внутрішньорегіональний та всеукраїнський рейтинг 

громад регіону за показниками демографічного, фінансового та територіально-

інфраструктурного розвитку та вивести загальний рейтинг розвитку громад 

регіону на основі загальної суми їх рангів:  

1. Демографічний розвиток за такими показниками:  

- кількість населення територіальної громади (тис. осіб); 

- зміна кількості населення впродовж 2001-2021 років (%); 

- частка населення молодше працездатного віку (%); 

- частка населення працездатного віку (%); 

- частка населення старше працездатного віку (%). 

2. Фінансовий розвиток за такими показниками:  

- доходи загального фонду (грн/мешканця); 

- індекс податкоспроможності;  

- дотаційність (%); 

- частка витрат на оплату праці загально державних функцій (місцеве 

самоврядування) від дохідної частини бюджету загального фонду (%); 

- надходження єдиного податку (грн/мешканця), плата за землю 

(грн/мешканця);  

- видатки на житлово-комунальне господарство (грн/мешканця); 

- капітальні видатки (грн/мешканця); 

- видатки на культуру, фізкультуру та спорт (грн/мешканця). 
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3. Територіально-інфраструктурний розвиток (кількісна характеристика) 

за такими показниками:  

- площа територіальної громади (км. кв.);  

- кількість освітніх закладів (сума дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів, одиниць);  

- закладів первинної медичної допомоги (одиниць);  

- закладів культури (будинки культури, бібліотеки, музеї та мистецькі 

школи, одиниць). 

В процесі дослідження був використаний метод кластерного аналізу, 

здійснений у програмі Statistica методом Варда, для групування громад за 

спільністю досліджуваних ознак. Дослідження проводилось на основі ряду 

демографічних, інфраструктурних та фінансових показників оновленого 

Порталу спроможності громад станом на кінець 2021 року [86], а також 

платформи “Дашборд “Бюджети територіальних громад України” 

підготовлений групою експертів Офісу підтримки реформ для візуалізації 

основних  показників виконання бюджету територіальних громад [17]. Всього 

проаналізовано показники 1439 сільських, селищних та міських громад, а також 

міста із спеціальним статусом Київ. В загальну кількість досліджених громад не 

увійшла 31 територіальна громада (Додаток А) на тимчасово окупованих 

територіях України, місто із спеціальним статусом Севастополь та територія 

Автономної Республіки Крим, затвердження адміністративних центрів та 

територій територіальних громад якої буде виконане після деокупації [86]. 

За твердженням О. Топчієва у суспільно-географічних дослідженнях 

населення є важливим першоджерелом інформації, тому серед нього можна 

проводити опитування чи анкетування певної проблематики [123]. 

Соціогеографічний метод передбачає отримання інформації дослідником 

безпосередньо від жителів досліджуваної території за допомогою соціологічних 

прийомів – анкетування, інтерв’ю, опитування, бесіди тощо [77]. Важливість 

застосування соціологічних методів збору в суспільній географії неможливо 
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переоцінити, адже вони дозволяють максимально повно розглянути ту чи іншу 

ситуацію і доповнити наявну статистичну інформацію [145]. Для дослідження 

сприйняття мешканцями Кельменецької та Лівинецької територіальних громад 

основних результатів реформи децентралізації використовується метод 

опитування за розробленою анкетою (Додаток Б), яка була поширена в мережі 

інтернет з використанням програмного забезпечення Google Forms, а також 

розповсюджена у друкованому вигляді. Анкета складається із 12 запитань та 

тематично поділяється на групи: 

 група питань, що стосуються відчуття та сприйняття мешканцями 

громад загальних змін, що відбулись внаслідок децентралізації; 

 група питань, що стосуються визначення рівня обізнаності 

мешканців громад та їх особистої оцінки змін базового та субрегіонального 

рівнів адміністративно-територіального устрою Чернівецької області; 

 група питань, що стосуються уявлення про суспільну позицію та 

територіальну ідентичність мешканців громад. 

Для реалізації математичного та статистичного апарату дослідження та 

аналізу відповідей респондентів було обрано програмне забезпечення SPSS. 

Кінцевою частиною роботи стало здійснення обрахунків і виведення 

результатів, для подальшої роботи з ними. 

Для отримання повноцінного уявлення про те, як вплинула реформа 

децентралізації на місцях, розуміння ключових проблем та аналізу сучасного 

стану розвитку територіальних громад було використано метод експертних 

інтерв’ю у формі діалогів із стейкхолдерами (представниками органів місцевого 

самоврядування, експертами громадських організацій, керівниками державних 

організацій, представниками бізнесу та їхніх асоціацій) Кельменецької та 

Лівинецької громад, що були проведені у періоди з 03.02.2022 року до 

22.02.2022 року та з 06.06.2022 року до 19.07.2022 року у вигляді як особистих, 

так і колегіальних зустрічей (Додаток З). Всього в діалогах взяли участь 13 
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експертів, що в тексті дисертаційної роботи були зашифровані умовними 

знаками від S1 до S13 в довільному порядку. 

Хід інтерв’ю був поділений на 4 кейси:  

 Кейс 1 – Реформа місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади – спроможні територіальні громади, в процесі висвітлення 

якого із стейкхолдерами було обговорено зокрема їх особисте сприйняття 

реформи децентралізації та те, як на їх думку вона вплинула на Кельменецьку 

та Лівинецьку територіальні громади. 

 Кейс 2 – Сильне село – спроможна громада, в процесі висвітлення 

якого із стейкхолдерами було обговорено зокрема основні актуальні проблеми 

та перспективи розвитку досліджуваних територіальних громад та основні 

положення Стратегії їх розвитку; 

 Кейс 3 – Міжмуніципальне співробітництво як важливий 

інструмент розвитку територіальних громад, в процесі висвітлення якого із 

стейкхолдерами було обговорено вже реалізовані та перспективні проєкти 

внутрішньорегіонального, міжрегіонального та транскордонного 

співробітництва громад та різні форми такої співпраці; 

 Кейс 4 – Фандрайзинг та промоція – якісний показник спроможних 

громад, в процесі висвітлення якого із стейкхолдерами було обговорено участь 

громад в державних та міжнародних проєктах та грантових програмах тощо для 

залучення позабюджетних коштів на забезпечення соціальних та інших 

напрямків розвитку громад, а також головні конкуренті переваги 

Кельменецької та Лівинецької територіальних громад та напрямки їх розвитку 

та промоції. 

Після початку широкомасштабного етапу війни, розв’язаного росією, 

надзвичайно актуальним стало простежити та провести аналіз важливості 

утворених в процесі адміністративно-територіальної реформи територіальних 

громад в успішній обороні України. Тому, був додатково сформований ще один 

кейс: 
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 Кейс 5 – Територіальні громади в умовах війни, в процесі 

висвітлення якого із стейкхолдерами було обговорено зокрема діяльність 

органів місцевого смоврядування та кооперування населення в перші дні війни, 

процес прийняття та забезпечення внутрішньо переміщених осіб, волонтерську 

діяльність для допомоги Збройним силам України тощо. 

На конструктивному етапі дослідження аналізуються та виявляються 

причинно-наслідкові зв’язки між формується загальна комплексна оцінка рівня 

розвитку територіальних громад Чернівецької області, характеризується 

сукупність ключових проблем їх становлення в контексті продовження 

реалізації напрямків децентралізаційної реформи. Для визначення ключових 

переваг та недоліків, що дозволяють оцінити сучасний стан розвитку природно-

ресурсного потенціалу території громад, їх демографічний, фінансовий та 

інший розвиток тощо, а також можливостей та загроз, що формують уявлення 

про подальшу перспективу становлення територіальних громад регіону, 

відповідно до сформованих типів, доцільним є використання методу SWOT-

аналізу. Відповідно до результатів виявлених особливостей реалізується 

розробка порад та пропозицій щодо шляхів вирішення ключових проблем та 

реалізації основних напрямків, направлених на гармонійний розвиток громад 

відповідних типів, до яких вони були віднесені, підвищення рівня і якості життя 

їх мешканців.  

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Визначено, що підходи до розуміння поняття “громада” та 

“територіальна громада” змінюються відповідно до еволюції наукової думки в 

різні періоди часу та, відповідно, досліджень. Виділено три етапи підходів 

щодо трактування поняття “територіальна громада” вітчизняними вченими: 

дохартійний, під час якого територіальна громада виступає здебільшого як 

населення, що проживає на певній території; післяхартійний, під час якого 
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територіальна громада починає розглядатись як головний суб’єкт місцевого 

самоврядування; післяреволюційний, під час якого територіальна громада 

розглядається найбільш комплексно, як адміністративно-територіальна одиниця 

базового рівня, формування ресурсної спроможності якої є одним з головних 

завдань державної політики.  

2. Встановлено, що територіальна громада, розглядаючись як базова 

ланка адміністративно-територіального устрою, потрапляє в широке коло 

суспільно-географічних досліджень та насамперед фіксується як основний 

об’єкт місцевого самоврядування. Ключовою проблематикою в цьому контексті 

для суспільних географів є важливість формування самодостатніх, ресурсно-

забезпечених громад, що характеризуються значним рівнем фінансової 

спроможності, тому спектр досліджень включає позиції від планування та 

розробки оптимальної системи АТУ базового рівня, обрахунків рівня розвитку 

громад, визначення її потенціалу, до безпосереднього формування та розробки 

Стратегій розвитку на основі глибокого вивчення ключових позицій що 

виражають актуальний стан територіальних громад.   

3. Визначено, що важливою передумовою становлення та реалізації 

реформи децентралізації стало намагання знищити центристський підхід 

нав’язаний радянською системою, що унеможливило будь-який розвиток 

ефективного місцевого самоврядування та сформувало занепад найменш 

спроможних адміністративно-територіальних одиниць та, в тому числі, 

зникнення сотень сільських населених пунктів в межах України. В контексті 

дослідження успішності децентралізаційної реформи в Україні, було 

проаналізовано закордонний досвід на прикладі 4 моделей місцевого 

самоврядування: англо-саксонської на прикладі Великої Британії, 

континентальної на прикладі Франції та Італії, іберійської на прикладі Іспанії та 

змішаної на прикладі Німеччини. Визначено, що однією із ключових проблем, 

характерною для держав всіх моделей місцевого самоврядування, є значний 

рівень диспропорційності розвитку адміністративно-територіальних одиниць 
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базового рівня, що, насамперед, пов’язаний із їх різним ресурсним 

забезпеченням, тому, в контексті України, важливим є подальший розгляд 

питань, що стосуються вдосконалення системи адміністративно-

територіального устрою базового рівня, а також підвищення рівня 

компетентностей та кваліфікації представників ОМС. 

4. Суспільно-географічне дослідження рівня розвитку територіальних 

громад Чернівецької області ґрунтується на використанні системного, 

діалектичного підходів. Методика суспільно-географічного дослідження 

включає три етапи: теоретико-методологічний, аналітико-синтетичний та 

конструктивний. Теоретико-методологічний етап передбачає з’ясування 

сутності основних понять, формування концепції та методики дослідження. 

Аналітико-синтетичний етап полягає у аналізі чинників, що впливають на 

розвиток територіальних громад з широким використанням на цьому етапі 

порівняльно-географічного, порівняльно-статистичного, історико-

географічного, графічного та картографічного методів дослідження. 

Для отримання найбільш повного розуміння сучасного стану та рівня 

розвитку територіальних громад регіону було застосовано три 

взаємодоповнюючі підетапи: визначено рівень розвитку ТГ області на основі 

аналізу статистичних показників, що характеризують їх демографічний, 

фінансовий та територіально-інфраструктурний рівень розвитку. Методом 

рангів виділено громади високого, перспективного, недостатнього, низького, 

вкрай низького та критичного рівнів розвитку, відповідно, приналежність 

громад до тієї чи іншої групи залежала від співставлення їх значень до 

середньоукраїнського значення. Також проведено типізацію за допомогою 

кластерного аналізу. Другим під етапом стало дослідження сприйняття 

мешканцями Кельменецької та Лівинецької територіальних громад основних 

результатів реформи децентралізації завдяки методу опитування, анкета якого 

була побудована таким чином, щоб найбільш широко розкрити перцепцію 

людей щодо досліджуваних змін. Третій етап сформований дослідженням, що 
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полягало у аналізі сучасного стану розвитку територіальних громад завдяки 

методу експертних інтерв’ю у формі діалогів із стейкхолдерами Кельменецької 

та Лівинецької громад на теми п’яти сформованих кейсів. 

На конструктивному етапі було сформовано комплексну оцінку рівня 

розвитку територіальних громад Чернівецької області. За допомогою методу 

SWOT-аналізу визначено ключові характеристики стану громад та розроблено 

ключові поради та пропозиції щодо шляхів вирішення найбільш важливих 

проблем та реалізації основних напрямків їх розвитку. 

 

 

 

Основні наукові результати розділу опубліковано автором у працях [42, 

158]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



54 
 

 
 

РОЗДІЛ 2. ЧИННИКИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

2.1. Положення регіону, природно-ресурсний потенціал 

 

Чернівецька область – найменший регіон України, площею 8,1 тис. км2, 

що складає 1,3% території нашої держави [113]. Протяжність області у із заходу 

на схід становить близько 200 км, а з півночі на південь майже вдвічі менше – 

близько 100 км. Крайніми точками регіону є:  

- на півночі – село Репужинці Кадубовецької громади Чернівецького 

району; 

- на півдні – село Сарата Селятинської громади Вижницького району; 

- на сході – село Волошкове Сокирянської громади Дністровського 

району; 

- на заході – село Плай Конятинської громади Вижницького району.  

До 2020 року існувало 11 районів та 2 міста обласного підпорядкування, 

проте, внаслідок реформи децентралізації та проведеної адміністративно-

територіальної реформи, райони пройшли стадію укрупнення, після чого їх 

сформувалось три: Вижницький, Чернівецький та Дністровський. Незважаючи 

на невеликі розміри в регіоні було сформовано 52 одиниці базового рівня – 

територіальні громади. В середньому, площа однієї територіальної громади 

Чернівецької області становить 155,7 км2, що в понад два рази менше, ніж 

середнє значення площі однієї ТГ України – 385,7 тис. км2. Найбільшими за 

розмірами є Сокирянська та Кельменецька територіальні громади, площа яких 

становить 606,5 км2 та 540,6 км2 відповідно, що пояснюється формуванням цих 

територіальних громад майже повністю в розмірах колишній районів: 

Сокирянського та Кельменецького – в межах Кельменецького району окрім 

однойменної територіальної громади утворилась лише порівняно невелика за 

розмірами Лівинецька ТГ, а в межах Сокирянського – окрім однойменної 
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громади – Вашківецька та Новодністровська. Саме Новодністровська громада, 

що утворилась в межах міста Новодністровськ, є найменшою за площею ТГ 

області – 7,1 км2, окрім неї найменшими розмірами в регіоні характеризуються 

Карапчівська (45,7 км2) та Кострижівська (37,3 км2) територіальні громади 

(Додаток Д. Таблиця Д.6). 

Чернівецька область – регіон західної України, що межує із чотирма 

областями: Вінницькою на сході, Хмельницькою і Тернопільською на півночі, 

Івано-Франківською на заході і північному-заході. Також область має 

державний кордон протяжністю 404,4 км та межує на півдні із двома країнами – 

Румунією (протяжність кордону – 226,4 км) та Республікою Молдова (178 км) 

[36]. Із 52 територіальних громад, 18 є внутрішніми, 17 мають адміністративну 

межу із іншими регіонами України, 13 – із сусідніми країнами, а 4 – 

Кельменецька, Сокирянська, Лівинецька та Селятинська – і з іншими 

регіонами, і з сусідніми країнами (рисунок 2.1). 

Вдалість розміщення області характеризується широкими можливостями 

міжмуніципального та транскордонного співробітництва територіальних 

громад регіону, що має безпосередній вплив на їх розвиток, рівень та якість 

життя їх населення. Зокрема, в діалогах із стейкхолдерами, стейкхолдер S7 

зазначив про вдалі практики як внутрішньорегіонального співробітництва із 

Хотинською громадою у сфері надання інклюзивних послуг та Кельменецькою 

громадою у напрямку спільного утримання установ та організації, так і 

міжрегіонального співробітництва щодо реалізації спільного проєкту із 33 

придністерськими громадами 4 областей України “Dniester Canyon”, що 

направлений передусім на розвиток туристичного потенціалу території, 

зважаючи на велику кількість рекреаційно-туристичних ресурсів, та, 

відповідно, значний природно-ресурсний потенціал території. Також, за 

словами стейкхолдера S7, вже налагоджуються зв’язки щодо співпраці в межах 

транскордонного співробітництва із адміністративно-територіальними 

одиницями Румунії та Молдови, що має на меті створити передумови для 
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підвищення розвитку самої громади, сприяти подоланню ключових 

економічних та демографічних загроз, підвищити рівень та якість життя її 

мешканців, використовуючи в тому числі власний сукупний ресурсний 

потенціал. 

 

 

Рис. 2.1. Сусідське положення територіальних громад Чернівецької області 

(Побудовано автором) 

 

Транспортно-географічне положення та розвиток транспортної 

інфраструктури відіграє важливу роль у формуванні потенціалу розвитку 

регіону, реалізації проєктів транскордонного та міжмуніципального 

співробітництва. Чернівецька область, як прикордонний регіон, 

характеризується загальною вигідністю положення в контексті міжнародних 

транспортних шляхів, проте, водночас в межах держави розміщення регіону є 

окраїнним, що значно впливає на активність та міцність міжрегіональних 

взаємозв’язків, якісне та кількісне вираження основних показників такої 

взаємодії.  

У межах Чернівецької області проходить відгалуження Тернопіль – 

Чернівці – Порубне та Чернівці – Мамалига від міжнародного транспортного 
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коридору Балтійське море – Чорне море (Ягодин – Ковель – Луцьк – Тернопіль 

– Хмельницький – Вінниця – Умань – порти Чорного моря), міжнародна 

автомагістраль Е–85, яка на ділянці Тернопіль – Чернівці–Порубне співпадає з 

міжнародним транспортним коридором; державні національні автомобільні 

дороги Н–03 «Житомир –Чернівці» та Н–10 “Стрий–Івано–Франківськ–

Чернівці– Мамалига”; регіональні автомобільні дороги Р–62 “Верховина – 

Усть-Путила – Сторожинець – Чернівці” та Р–63 “Від автомобільної дороги Н–

03 Даньківці – Вартиківці – КПП Сокиряни” та інші територіальні дороги [113]. 

Регіон має унікальні природні умови та, відповідно, характеризується 

значним природно-ресурсним потенціалом, адже сформувався в межах різних 

форм рельєфу. Територія області має чіткий поділ на три частини:  

– північна частина (між ріками Дністер і Прут) – лісостепова рівнина з 

середньою абсолютною висотою близько 230 метрів над рівнем моря [36]. У цій 

частині Чернівецької області знаходяться всі територіальні громади 

Дністровського району та північно-східні Чернівецького району. Територія 

характеризується унікальними природними ресурсами, що значно підвищують 

сукупний ресурсний потенціал регіону. Через майже всю північну 

адміністративну межу регіону цієї частини протікає одна з головних водних 

артерій України – річка Дністер, яка є однією із головних туристичних принад 

області, природно-ресурсний потенціал якої один із найбільших у нашій 

державі. Неймовірні краєвиди Дністрового водосховища, що в окремих 

місцях досягає ширини близько 4 кілометрів (поблизу села Комарів) в 

поєднанні із меандрами річки та скельними відслоненнями Дністровського 

каньйону, що є одним із найбільших в Європі, рідкісними представниками 

рослинного та тваринного світу створили дивовижний природний комплекс 

нашої держави, що безсумнівно є туристичним магнітом регіону.  

В крайній східній частині регіону в середній течії річки побудована 

Дністровська ГЕС, гребля якої призвела до утворення Дністровського 

водосховища вище за течією, основними завданнями якого є вироблення 
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електроенергії, забезпечення компенсуючими попусками водопостачання, 

зрошення земель, боротьба з повенями  [29].  

В межах північної частини області розміщується Хотинська височина, що 

займає центральне положення у Прут-Дністерському межиріччі, більше 

тяжіючи до його серединно-північної частини – Придністер’я. Саме на цій 

височині знаходиться найвища рівнинна точка України – гора Берда (515 м). 

Хотинська височина є важливою ланкою й елементом національної екомережі 

безпосередньо сполучаючи два міждержавні долинно-річкові еколандшафтні 

коридори – Дністерський (Україна – Молдова – Україна) і Прутський (Україна 

– Молдова – Румунія) [128]. Круті схили Хотинської височини виходять до 

долини річки Дністер, та спільно із Дністровським каньйоном формують 

вражаюче природне середовище в межах якого сформувався Національний 

природний парк “Хотинський”, що простягнувся вздовж річки на понад 150 

кілометрів, охоплюючи північні частини Дністровського та Чернівецького 

районів площею 9449 гектарів, де прокладено 11 туристичних маршрутів та 

екостежок, з неймовірними глибинами каньйону до 170 метрів в межах парку, 

та де проживає понад 1600 видів рослин та тварин, з яких понад 50 занесені до 

Червоної книги України [70]. Серед популярних туристичних дестинацій варто 

відзначити також третю за довжиною гіпсову печеру у світі – Попелюшку, 

розвідана довжина якої понад 90 км.  

– середня частина (між річкою Прут і краєм Карпат) – Передгір’я з 

висотою майже 350 метрів над рівнем моря [36]. В передгір’ї Буковинських 

Карпат сформувались територіальні громади південно-західної та західної 

частини Чернівецького району, а також північні та окремі частини східних 

громад Вижницького району. Передгір’я характеризується височинними 

формами рельєфу, зокрема, тут простягається Чернівецька височина, з 

найвищою точкою – горою Цецино (538 м). В цій частині регіону протікають 

дві річки, що мають важливе значення для розвитку господарського комплексу 

Чернівецької області – Серет, що є лівою притокою Дністра, та Прут, що є 
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лівою притокою Дунаю, а також нижня та середня течії ріки Черемош, правої та 

найбільшої притоки Прута, які виконують ряд важливих функцій, зокрема, 

володіють значним рекреаційним потенціалом.  

В центральній частині області сформовано цілу низку природоохоронних 

територій: заказників та дендрологічних парків, пам’яток природи 

загальнодержавного та місцевого значення, заповідних урочищ, де 

оберігаються, зокрема, букові, дубові, ясенові та інші насадження подекуди, 

формуючи праліси віком понад 300 років, зокрема варто виділити великий 

Чернівецький регіональний ландшафтний парк де під охороною перебувають 

унікальні природні лісові комплекси в межах Буковинської височини [89]. 

– гірська частина – Буковинські Карпати з середньою висотою приблизно 

900 метрів над рівнем моря [36]. Займає крайню західну частину регіону, в 

межах якої сформувалися територіальні громади Вижницького району а також 

крайні південно-західні частини громад Чернівецького району. Гірська 

територія поділяється на 4 масиви: Покутсько-Буковинські хребти, 

Путильський хребет, хребет Яровець із найвищою точкою Чернівецької області 

– горою Яровиця (1574 м) та південно-східних відрогів Чивчинських гір. 

Клімат, як і притаманно гірським територіям надмірно вологий, проте, 

характеризується меншою кількістю опадів, ніж в інших частинах Карпат. 

Туристично-рекреаційний потенціал території – один із найбільших в Україні, 

адже характеризується значними можливостями для гірсько-спортивного 

туризму, розвитком деяких видів екстремального туризму, зокрема, рафтингу у 

верхів’ях річок Черемоша, Чорного Черемоша та Путилки, пізнавально-

оздоровчого туризму тощо.  

В межах гірської частини регіону розташовані два національні природні 

парки, що характеризуються значними рекреаційно-туристичними ресурсами – 

Вижницький, основна функція якого – збереження природного ландшафту 

Буковинських Карпат та Черемоський, що оберігає цінний природний комплекс 

у верхів’ях Білого Черемошу [89]. Окрім цілої низки різних природоохоронних 
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територій в межах гірської частини області розміщуються унікальний в нашій 

державі заказник місцевого зоологічного значення “Зубровиця” в якою 

проживають та перебувають під охороною популяція зубра європейського, що 

занесений до Червоної книги України.  

Найбільша частка земель Чернівецької області станом на 2021 рік 

використовується як сільськогосподарські угіддя, що складають 58% (469,7 тис. 

га) від загальної площі регіону, що на 1,5% менше, ніж ідентичний показник у 

2016 році – 481,7 тис. га. Зокрема, їх найбільша кількість припадає на 

лісостепову частину території області, яка розміщується в межах колишніх 

Новоселицького (сільськогосподарська освоність – 82,9 %), Кельменецького 

(78,5 %), Заставнівського (75,0 %) та Кіцманського (74,2 %) адміністративних 

районів [74], території яких складені переважно ясно-сірими, сірими та темно-

сірими опідзоленими грунтами на лесових породах, а також в незначній 

кількості опідзоленими чорноземами, що в сукупності із вдалими 

агрокліматичними умовами створюють сприятливі умови для вирощування 

різноманітних сільськогосподарських культур, зокрема, зернових та 

зернобобових, технічних, кормових та овочевих культур, а також 

широкогалузевого розвитку тваринництва. В межах середньої, передгірної 

частини області передусім зміна рельєфу території та зростання кількості 

опадів спричинило формування переважаючого підтипу дерново-підзолистих 

оглеєних грунтів, що в сукупності відповідних агрокліматичних умов території 

сформували сприятливі можливості для вирощування картоплі, овочевих 

культур, розвитку молочно-м’ясного скотарства та вівчарства. Гірська частина 

Чернівецької області характеризується поширенням бурих гірсько-лісових 

грунтів, що сформувалися в умовах надмірного зволоження, що виражається 

фактичною відсутністю вирощування сільськогосподарських культур та 

характеризується передусім розвитком традиційних для гірських територій 

галузей тваринництва – м’ясо-молочному скотарстві та вівчарстві. 
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Ліси та лісовкриті площі покривають 31,9% території області (258 тис. га) 

і за охопленням території майже не змінились у порівнянні з 2016 роком – 

31,8% (257,9 тис. га) [74], починають переважати в середній, передгірній 

частині та повністю домінувати у західній, гірській частині регіону, де 

проходять Буковинські Карпати. У лісах області росте 37 видів деревних порід. 

З них лісоутворюючими в корінних насадженнях є бук, вільха, ялиця, ялина 

(смерека), в похідних — граб, береза, осика, ясен, клен, липа; в штучних лісах 

— сосна, біла акація, тополя [88]. Найбільші площі перебувають під хвойними 

породами дерев, зокрема, ялиною та ялицею, рідше – сосною звичайною та 

модриною. Також значна частка широколистяних порід, серед яких найбільші 

площі займають букові, грабові та дубові ліси.  

Ліси Чернівецької області виконують ряд важливих функцій, зокрема: 

ґрунтозахисну, що насамперед виражається уповільненням процесів водної та 

вітрової ерозії грунтів Буковинських Карпат та інших територій регіону, що 

знаходяться під лісовими площами; оздоровчо-рекреаційну, виступаючи як 

простір відновлення здоров’я та фізичних і психологічних ресурсів населення; 

природоохоронну, забезпечуючи краще збереження природного ландшафту 

території; економічну, володіючи значними запасами природного 

біорізноманіття та деревини, що виступає основою функціонування багатьох 

галузей виробництва, тому, важливою умовою є процес збереження та 

відновлення лісових насаджень. Зокрема, у Чернівецькій області у 2020 році 

було проведено роботи з відтворення (лісовідновлення) лісів на загальній площі 

1465 га, а в рамках реалізації програми Президента “Зелена країна” [111] було 

вже висаджено 3,92 млн. дерев, як безпосередньо лісовими господарствами 

регіону, що координуються Держлісагенством, зокрема, Путильським – 1,52 

млн., Чернівецьким – 0,79 млн., Сокирянським – 0,52 млн., Берегометським  

0,36 млн., Хотинським – 0,33 млн., Карпатським – 0,18 млн. дерев, так і 

територіальними громадами – 5000 тис. дерев, громадськими організаціями, 
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закладами освіти та науки, військовими та комунальними лісовими 

господарствами. 

 

2.2. Трансформації адміністративно-територіального устрою регіону 

  

Історико-географічні особливості розвитку адміністративно-

територіального устрою сучасної території Чернівецької області 

характеризувалися значним рівнем динамічності, адже будучи на перетині 

геополітичних та етно-культурних осей Буковина в своїй історії пережила 

низку важливих періодів свого становлення.  

Розпочинаючи з Х століття територія територія сучасної Чернівецької 

області була частиною Київської, а пізніше – Галицько-Волинської Русі [15] 

після занепаду якої на території Буковини відокремилася Шипинська земля, яка 

поділялася на 4 "держави", волості — Цецинську (пізніше — Чернівецька), 

Хотинську, Хмелівську і Сучавську [4]. В результаті ліквідації власної 

автономії у середині XV ст. відбувається її поділ на Чернівецьку та Хотинську 

волості, а згодом зникає й сама назва “Шипинська земля”, на заміну якій 

прийшла географічно-історична назва “Буковина” [14]. 

У XVIII ст. внаслідок впливу турків на території Буковини було створено 

Хотинського нахіє з Хотинського цинуту Молдавського князівства (територія 

колишніх Хотинського, Кельменецького, Сокирянського, частини 

Новоселицького районів Чернівецької області України та частини Єдинецького 

повіту Молдови) [15]. 

У 1774 році землі Буковини було приєднано до складу Австро-Угорської 

імперії (рисунок 2.2), та внаслідок реорганізації АТУ краю та формування 

органів місцевого управління, територія, що отримала назву Буковинський 

дистрикт, входила до кількох адміністративних одиниць: Руський Кимполунг та 

Молдавський Кимполунг, що характеризувались гірським ландшафтом 

території, слабким розвитком інфраструктури, низькою густотою населення, та 
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Чернівецький і Сучавський цинути, які очолювали старости, та які поділялися 

на околи [35]. 

 

 

 

Рис. 2.2. Адміністративний статус Буковини за час перебування у складі 

Австро-Угорщини  

(Розроблено автором за даними [35]) 

 

Внаслідок подальшого впорядкування адміністративного поділу та 

місцевих органів влади край відбулося утворення 110 громад, що входили до 7 

околів Чернівецького дистрикту, та 133 громад, що входили до 7 околів 

Сучавського дистрикту. було поділено на два дистрикти: Чернівецький (ділився 

на 7 околів, між якими були росподілені 110 громад) і Сучавський (ділився на 7 

околів, між якими були розподілені 133 громади) [73]. 

На початку 1780-х років було проведено ще одну адміністративну 

реформу в краї, після якої Дистрикт Буковина утворювала ряд адміністративно-

територіальних одиниць (рисунок 2.3), а згодом відбулось приєднання 

Буковини до складу Королівства Галичини та Лодомерії як окремого 19-го 

округу [104] де вона пробула до 1849 року, перебуваючи під управлінням 

окружного старости, підзвітного галицькій адміністрації. 

У 1849 році округ Буковина було перетворено на окремий коронний край 

– Герцогство Буковина [73], а згодом відбулось збільшення кількості повітів 

регіону, серед яких станом на 1850 рік були бецірки Черновиці, Кицмань, 

Вижниця, Радівці, Кимполунг та Сучава. Пройде небагато часу, коли у 1861 
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році Чернівці стануть столицею герцогства Буковини та отримають права 

повного самоврядування [132].  

 

 

Рис. 2.3. Склад дистрикту Буковина на початку 1780-х років  

(Розроблено автором за даними [73]) 

 

У 1918 році, внаслідок розпаду Австро-Угорщини, Буковина входить до 

складу Західноукраїнської Народної Республіки, а вже 12 листопада 1918 р. 

румунські війська окупували Північну Буковину разом із Чернівцями [46], 

сформувавши трирівневий територіальний устрій: повіт – волость – комуна. З 

1918  по 1940 рік  Буковина була у складі Королівської Румунії, після чого 

відійшовши до Радянської України вже 2 серпня 1940 року Північну Буковину і 

Хотинський повіт Бессарабії було включено до складу УРСР, а 7 серпня цього 

ж року в її структурі створено Чернівецьку область.  

Адміністративно-територіальний устрій Чернівецької області в 

післявоєнний період не зазнавав змін, проте, у другій половині ХХ століття 

відбулося укрупнення та створено шість адміністративних районів: 

Кицманський, Глибоцький, Сторожинецький, Вижницький, Новоселицький і 

Кельменецький, а в подальшому, в результаті розукрупнення були відновлені 

Путильський, Заставнівський, Хотинський і Сокирянський райони, а територію 

Чернівецької області, відповідно, було поділено на 10 адміністративних 

районів. Після здобуття нашою державою Незалежності, Верховною Радою 
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України у 1991 році було ухвалено рішення про відновлення в регіоні 

Герцаївського району [120]. 

Процес децентралізації в Україні, що розпочався у 2014 році, маючи на 

меті формування високоорганізованого та спроможного місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади, взамін сформованої  ще за 

радянських часів централізованої системи керування, полягав в тому числі у 

змінах адміністративно-територіального устрою нашої держави, як інструменту 

для створення базових одиниць-інститутів такого самоврядування – 

територіальних громад. Їх формування на першому етапі реформи відбувалось 

шляхом добровільного об’єднання сіл, селищ та міст регіону, що в результаті 

такого укрупнення призводило до утворення об’єднаних територіальних громад 

(ОТГ). Реалізація цього процесу супроводжувалась розкриттям суті реформи, 

що було важливим для розуміння та заохочення населення та ОМС до 

об’єднання та пришвидшення розвитку реформи – об’єднані територіальні 

громади формують власні бюджети напряму, без проходження через обласні та 

районні рівні, що було притаманним централізованій радянській системі, 

виборні органи управління, а також значну підтримку держави та можливості 

міжнародної фінансової допомоги в процесі їх становлення. До того ж 

можливість і варіанти об’єднання були прерогативою власне самого населення, 

вибір якого міг здійснюватись, базуючись як на запропонованому 

перспективному плані формування територій громад у Чернівецькій області, 

так і відповідати власному вибору, шляхом консолідації мешканців різних 

населених пунктів.   

Початком реформи місцевого самоврядування у Чернівецькій області 

можна вважати схвалення Перспективного плану формування територій громад 

у 2015 році, відповідно до якого передбачалось створення 35 ОТГ [131], а 

відповідно до подальших уточнень та редакцій Перспективний план 

формування територій громад Чернівецької області затверджений  

розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 13 жовтня 2015 року в 
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редакції від 19 липня 2017 року передбачав утворення 42 ОТГ [93]: 

Вижницької, Вашківецької та Берегометської (Вижницький район); 

Герцаївської та Острицької (Герцаївський район); Глибоцької, Тереблеченської, 

Чагорської та Волоківської (Глибоцький район); Заставнівської, Вікнянської, 

Юрковецької та Кострижівської (Заставнівський район); Кельменецької 

(Кельменецький район); Кіцманської, Брусницької, Неполковецької, 

Мамаївської, Колінковецької та Ставчанської (Кіцманський район); 

Новоселицької, Боянської, Тарасовецької, Магальської та Мамалигівської 

(Новоселицький район); Путильської, Селятинської, Конятинської та Усть-

Путильської (Путильський район); Сокирянської та Вашковецької 

(Сокирянський район); Сторожинецької, Великокучурівської, Кам’янської, 

Чудейської та Красноїльської (Сторожинецький район); Хотинської, 

Рукшинської, Клішковецької та Недобоївської (Хотинський район); 

Чернівецької та Новодністровської.  

Село, селище чи місто, “навколо” якого відбулося об’єднання решти 

населених пунктів та утворювалася об’єднана територіальна громада 

визначалося її адміністративним центром. Окрім цього відбувалось обрання 

представників органів місцевого самоврядування, зокрема голови громади та 

старост населених пунктів на відкритих виборах, шляхом волевиявлення 

місцевих мешканців [28]. Відповідно до рішень ЦВК 25 жовтня 2015 року в 

Чернівецькій області відбулися перші вибори голів та депутатів 10 ОТГ, які 

утворилися внаслідок об’єднання 30 місцевих рад (45 населених пунктів) [43] 

(Додаток Г. Рисунок Г.1): Вашковецька, Великокучурівська, Волоківська, 

Глибоцька, Клішковецька, Мамалигівська, Недобоївська, Рукшинська, 

Сокирянська та Усть-Путильська Найбільшою кількістю місцевих рад та 

населених пунктів, що увійшли до ОТГ, характеризувалась Мамалигівська – 6 

та 8 відповідно, найменше ж, у Сокирянській громаді – 2 населених пункти з 

власними місцевими радами. Перші об’єднання громад були далекими від 

сучасних розмірів та меж. Середня площа ОТГ регіону складала 76,8 км. кв. – 
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найбільшою за площею об’єднаною територіальної громадою була 

Мамалигівська – 139,3 км. кв., тоді як розміри Вашковецької та Волоківської 

громад не перевищували 60 км. кв. Середня кількість населення ОТГ регіону 

складала 8,2 тис. осіб, від 13,7 тис. мешканців у Великокучурівській громаді до 

2,2 тис. мешканців в Усть-Путильській громаді. Серед перших 10 ОТГ регіону 

лише дві характеризувались наявністю міського населення – Глибоцька, із 

населенням 9433 особи  в смт. Глибока, та Сокирянська, із населенням 9349 

осіб у місті Сокиряни.    

 Об’єднання територіальних громад на початку реформи децентралізації 

дозволило отримати їм насамперед значні фінансові можливості, що 

забезпечило формування значних конкурентних переваг в порівнянні із іншими 

адміністративно-територіальними одиницями Чернівецької області та створило 

передумови підвищення їх фінансової спроможності. За результатами 1 

півріччя 2016 року у 10 ОТГ регіону сукупні власні ресурси зросли в понад 2,5 

рази – з 15,3 млн. грн. до 40,5 млн. грн. Зростання спостерігалось в усіх 

громадах, а найбільше було характерним для Вашковецької ТГ – у 5,7 разів в 

порівнянні з першим півріччям 2015 року. Передусім це відбулося в результаті 

бюджетної децентралізації, внаслідок якої 60% від податку на доходи фізичних 

осіб закріплювалось власне у бюджеті самої громади (рисунок 2.4).  
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Рис. 2.4. Порівняння часток фактичних надходжень власних ресурсів місцевих 

бюджетів ОТГ Чернівецької області, % 

(Розроблено автором за даними [43]) 

Так, станом на 1 півріччя 2016 року сукупна частка надходжень ПДФО 

об’єднаних територіальних громад області від загального розміру власних 

ресурсів склала майже половину – 48,3%, а її абсолютне значення варіювалось 

від 645,3 тис. грн. у Рукшинській громаді до майже 5 млн. грн. у Сокирянській 

та Глибоцькій громадах. 

Фінансова спроможність громад підвищилась і внаслідок зростання 

надходжень від акцизного податку до їх бюджету, що склало 60,2% в 

порівнянні з 1 півріччям 2015 року і було характерним для 9 ОТГ із 

найбільшими значеннями у Рукшинської, Сокирянської та Клішковецької 

громад – у понад 2 рази у кожній, зниження акцизних податків відбулось лише 

в Усть-Путильській громаді на 29,2% (рисунок 2.5).  

 

Рис. 2.5. Порівняльна структура фактичних сукупних надходжень власних 

ресурсів місцевих бюджетів ОТГ Чернівецької області, тис. грн. 

(Розроблено автором за даними [43]) 

 

Сукупні надходження ОТГ від плати за землю станом на 1 півріччя 2016 

року зросли на 58,2% у порівнянні з ідентичним періодом 2015 року і 
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спостерігались в усіх 10 громадах. Найбільше кількість надходжень від плати за 

землю зросла у Вашковецькій громаді – у 3,3 рази. Сукупні надходження до 

місцевих бюджетів ОТО від єдиного податку зросли на 12,8%, зростання яких 

спостерігалось у 7 громадах – від 8,7% у Клішковецькій громаді до 162,3% у 

Вашковецькій громаді. Зниження показника надходжень єдиного податку 

спостерігалось у Сокирянській – на 1,5%, Великокучурівській – на 8,3% та 

Волоківській громадах – на 10,4%.  

Зростання надходжень до місцевих бюджетів ОТГ регіону сформувало 

умови для перевиконання затверджених показників доходів загального фонду 

їх бюджетів за І півріччя 2016 року. Так, перевищення фактичних надходжень 

на 5% від планових показників спостерігалося у Великокучурівській громаді, а 

у Рукшинській та Вашковецькій громадах цей показник складав 89% та 92% 

відповідно. Закономірно, відбулося й зростання показника фактичних 

надходжень власних доходів на 1 особу в ОТГ Чернівецької області за 1 

півріччя 2016 року в порівнянні з минулорічними показниками. Якщо середній 

показник по ОТГ області раніше складав 190 грн. на особу, то з січня по 

червень 2016 року – 506 грн. на особу, варіюючись в межах від 92% зростання у 

Великокучурівській громаді до 475,4% зростання у Вашковецькій громаді.  

Всі новоутворені громади характеризувались отриманням базових 

дотацій з державного бюджету України. Станом на 2016 рік лише у 

Великокучурівській громаді розмір базової дотації перевищував власні ресурси 

громади, що були сформовані за рахунок місцевих податків та зборів у 

співвідношенні 52% до 48% відповідно. Ще у трьох громадах – Рукшинській, 

Недобоївській та Клішковецькій дотаційна частка перевищувала 40% від 

загальної кількості фінансових ресурсів, найменшу ж частку державні дотації 

складали у міській Сокирянській та селищній Глибоцькій громадах – 5% та 4% 

відповідно.  

В наступні роки відбувалось подальше добровільне об’єднання сіл, 

селищ та міст регіону [3]. Так, у 2016 році Тереблеченську (Глибоцький район), 
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Чудейську, Красноїльську, Сторожинецьку (Сторожинецький район) 

Вижницьку та Вашківецьку (Вижницький район) громади (Додаток Г. Рисунок 

Г.2);  у 2017 році – Селятинську, Конятинську (Путильський район), 

Кіцманську, Мамаївську (Кіцманський район), Кострижівську, Вікнянську, 

Юрковецьку (Заставнівський район), Острицька (Герцаївський район), 

Магальська та Новоселицька (Новоселицький район) громади (Додаток Г. 

Рисунок Г.3); у 2018 році – Неполковецька, Ставчанська (Кіцманський район), 

Заставнівська (Заставнівський район), Герцаївська (Герцаївський район), 

Чагорська (Глибоцький район) та Новодністровська (Сокирянський район) 

громади (Додаток Г. Рисунок Г.4); у 2019 році – Кадубовецька (Заставнівський 

район), Сучевенська, Карапчівська (Глибоцький район), Ванчиковецька 

(Новоселицький район), Хотинська (Хотинський район) громади (Додаток Г. 

Рисунок Г.5). 

За даними Центру безпекових досліджень “СЕНСС” лідером за 

кількістю протестних акцій в Україні протягом січня-червня 2020 року стала 

Чернівецька область [108]. Зокрема, одна із найбільш резонансних ситуацій 

відбулась на крайньому сході регіону. Відповідно до перспективного плану 

формування територій громад Чернівецької області [83], у склад 

Новодністровської спроможної територіальної громади, окрім, власне, 

Новодністровської також входили Білоусівська, Василівська, Ломачинецька та 

Ожівська громади, проте, відповідно до змін в проєкті, що була подана 

Чернівецькою ОДА, всі навколишні села приєднувались до найбільшої за 

розмірами Сокирянської громади, тоді як Новодністровська формувалась лише 

в межах міста Новодністровськ, а остаточним закінченням справи стало 

рішення колегії суддів Верховного суду України від 11 лютого 2021 року, що 

визнали добровільне приєднання села Ломачинці до міста Новодністровськ 

протиправним [20]. 

Процес децентралізації, окрім реформування та утворення 

адміністративно-територіальних одиниць базового рівня, характеризувався і 
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укрупненням на субрегіональному рівні. Поділ України на 490 районів 

визначався значними диспропорціями в їх населеності – найбільші райони 

України переважали найменші за кількістю мешканців у не один десяток разів, 

що не могло виражатись ефективністю організації місцевих влад. До того ж 

такий поділ був реліктовим залишком радянського часу, що характеризувався 

значним рівнем “проїдання” коштів платників податків, які йшли на утримання 

величезного апарату районних адміністрацій та рад, межі функціональних 

обов’язків яких було доволі важко розрізнити. У свою чергу утворення 

територіальних громад із формуванням власного адміністративного ресурсу та 

бюджетів, без посередництва районних адміністрацій знімало питання їх 

важливості у тому вигляді та кількості, яка була на момент початку реформи. 

Тому, райони, як частина трирівневої системи адміністративно-територіального 

поділу, закріпленого Конституцією України, внаслідок реформи децентралізації  

повинні були зазнати територіальних та функціональних змін. 

Критерії формування адміністративно-територіальних одиниць 

субрегіонального рівня були закріплені в методичних рекомендаціях, 

сформованих Директоратом з питань розвитку місцевого самоврядування, 

територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою 

Мінрегіону у 2019 році, та відповідно до основних положень яких виділені 

райони повинні характеризуватись чисельністю населення не менше 150 тис. 

осіб, компактністю, географічною цілісністю території, 60-кілометровою 

доступністю адміністративних центрів для територіальних громад, що входять 

до конкретного району, а вимоги до визначених адміністративних центрів 

районів розпочинались від першочерговості обрання ними обласних центрів, 

міст з населенням понад 50 тис. осіб до кадрової, інфраструктурної 

спроможності та транспортної доступності населених пунктів-претендентів 

[64]. 

Поділ Чернівецької області на субрегіональному рівні в межах фінальної 

фази реформи місцевого самоврядування характеризувався значною 



72 
 

 
 

варіативністю, від ідеї щодо створення одного району, який би відповідав 

розмірам самого регіону, яка зазнала шквалу нищівної критики від 

представників профільного Міністерства та ряду експертів [11], до пропозицій 

створення різної кількості районів, що базувались на намаганні врахувати 

особливості адміністративно-територіального, демографічного, економічного, 

транспортно-інфраструктурного розвитку регіону.  

Так, наприклад,  на одному із етапів реформи Чернівецькою обласною 

державною адміністрацією було запропоновано поділ регіону на 4 райони: 

Гірський, Сіретський, Чернівецький та Дністровський, взявши за основу 

територіальне розміщення 4 басейнів річок, відповідно: Черемоша, Сірета, 

Прута та Дністра [125] (Додаток Г. Рисунок Г.6). Такий поділ не отримав 

підтримки в Міністерстві розвитку громад та територій, що аргументуючи свою 

позицію можливою непропорційністю навантаження на місцеві органи 

державної влади, запропонували створення 3 одиниць субрегіонального рівня, а 

вже 5 березня 2020 року в Мінрегіоні було проведено круглий стіл відповідно 

до якого було запропоновано сформувати в межах Чернівецької області 

Хотинський, Чернівецький та Сторожинецький райони [130] (Додаток Г. 

Рисунок Г.7). 

Вже у червні Мінрегіоном було оприлюднено проєкти майбутніх 

районів України, згідно яким у Чернівецькій області виділялось все ті ж 3 

райони, проте із значними змінами: 

- Хотинський район із адміністративним центром у місті Хотин 

прогнозувався бути утвореним із Сокирянського, Кельменецького, майже 

всього Хотинського (за виключенням крайньої північно-західної частини, що 

сьогодні є частиною Топорівської громади) та східної частини Новоселицького 

(Мамалигівська громада) районів. 

- Чернівецький район із адміністративним центром у обласному центрі – 

місті Чернівці прогнозувався бути утвореним із Заставнівського, Герцаївського, 

майже всього Кіцманського (за виключенням Брусницької громади) районів, 
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Острицької громади Глибоцького району, північно-західною частиною 

Хотинського та майже всього Новоселицького районів. 

- Сторожинецький район із адміністративним центром у місті 

Сторожинець прогнозувався бути утвореним із Путильського, Вижницького, 

більшої частини Сторожинецького та Глибоцького районів та Брусницької 

громади Кіцманського району (Додаток Г. Рисунок Г.8). 

Проте, вже менше ніж через місяць, внаслідок впливу окремих 

депутатських груп було сформовано оновлений варіант районного поділу 

Чернівецької області, який був офіційно затверджений 17 липня 2020 року 

Верховною Радою України прийнятою Постановою №807-ІХ “Про утворення 

та ліквідацію районів” [102] із наступними змінами: 

- cклад Дністровського району залишається незмінним в порівнянні з 

останнім варіантом, але адміністративний центр переноситься з міста Хотин в 

селище міського типу Кельменці, що викликало значний дискусійний розголос. 

- cклад Чернівецького району окрім районів та їх частин останнього 

варіанту доповнюється Глибоцьким та Сторожинецьким районами. 

- cклад Вижницького району навпаки відповідно втрачає території 

Сторожинецького та Глибоцького району, а адміністративним центром стає 

місто Вижниця (Додаток Г. Рисунок Г.9). 

Відповідно, кінцевим варіантом реформи децентралізації у Чернівецькій 

області на субрегіональному та базовому рівнях стало утворення: 

1. Дністровського району з адміністративним центром у селищі міського 

типу Кельменці у складі 10 територіальних громад: Новодністровської, 

Сокирянської, Хотинської міських, Кельменецької селищної та Вашковецької, 

Лівинецької, Мамалигівської, Недобоївської, Рукшинської та Клішковецької 

сільських громад.  

2. Чернівецького району з адміністративним центром у місті Чернівці у 

складі 33 територіальних громад: Чернівецької, Сторожинецької, 

Новоселицької, Кіцманської, Заставнівської, Герцаївської міських, 
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Неполоковецької, Кострижівської, Глибоцької селищних, Боянської, 

Ванчиковецької, Великокучурівської, Веренчанської, Вікнянської, 

Волоківської, Горішньошеровецької, Кадубовецької, Кам’янецької, 

Кам’янської, Карапчівської, Магальської, Мамаївської, Острицької, 

Петровецької, Ставчанської, Сучевенської, Тарашанської, Тереблеченської, 

Топорівської, Чагорської, Чудейської та Юрковецької сільських громад. 

3. Вижницького району з адміністративним центром у місті Вижниця у 

складі 9 територіальних громад: Вижницької міської, Путильської та 

Берегометської селищними, Селятинської, Конятинської, Усть-Путильської, 

Банилівської, Вашківецької та Брусницької сільськими громадами (рисунок 

2.6). 

 

Рис. 2.6. Адміністративно-територіальний устрій субрегіонального та базового 

рівнів Чернівецької області 

(Побудовано автором за даними [6]) 

 

Адміністративно-територіальний поділ Чернівецької області на 

субрегіональному рівні залишається дискусійним. Виникають запитання, щодо 

створення величезного, перш за все, за кількістю населення Чернівецького 

району – 656,9 тис. осіб (72,7% від загальної кількості населення станом на 
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2020 рік), тоді як кількість населення Вижницького району – 90,9 тис. осіб, що 

становить 10,1% від загальної кількості населення регіону, що майже вдвічі 

менше, ніж зазначено в критеріях методичних рекомендацій щодо формування 

районів України. Також, значного резонансу набуло визначення селища 

міського типу Кельменці, як адміністративного центру Дністровського району, 

що, відповідно до критеріїв методичних рекомендацій є зручнішим із точки 

зору оптимальної зони доступності, тоді як за іншими характеристиками, 

наприклад, кількістю населення, соціально-економічним та інституційним 

розвитком, фінансовою спроможністю доцільнішим було б обрати місто Хотин, 

що було закладено більшістю головних проєктних варіантів субрегіонального 

адміністративно-територіального поділу Чернівецької області безпосередньо до 

літа 2020 року, коли було сформоване остаточне рішення, щодо Кельменців, як 

адміністративного центру району.  

 

2.3. Демографічний та розселенський чинники 

 

Будь-яка територіальна громада повинна розглядатись, як місцеве 

громадянське суспільство, яке власне є однією з передумов становлення 

дієздатних територіальних громад [121]. Людина, як суб’єкт, що володіє 

сукупністю вмінь та навичок, комплексом фізичних та розумових здібностей, 

формуючи трудовий потенціал території, беззаперечно є унікальним, 

незамінним ресурсом будь-яких адміністративно-територіальних утворень, 

тому кількісний та якісний склад населення територіальних громад є одним з 

головних чинників їх становлення та розвитку. 

Друга половина ХХ століття характеризувалася загальною тенденцією 

до зростання кількості населення у регіоні. В період між 1961 та 1981 роками 

кількість населення у Чернівецькій області зросла на 105 тис. осіб і становила 

899,7 тис. осіб, що відбувалося за рахунок високих значень природного 

приросту, який в зазначений період коливався межах 6,4-8,8‰. В регіоні 
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спостерігалося швидке зростання частки міського населення з 29,8% до 38,4% 

на кінець визначеного періоду насамперед за рахунок внутрішньорегіональних 

міграцій. Натомість, незважаючи на те, що загальна кількість мешканців 

сільських поселень Чернівецькій області скоротилась всього на  4,2 тис. осіб, 

його частка до загальної чисельності населення регіону стрімко знижувалась – 

на 8,6% (з 70,2% у 1961 році до 61,6% у 1981 році). 

Варто зауважити, що всі міські поселення Чернівецької області у цей 

період характеризувались приростом населення, зокрема найбільші значення 

зростання кількості мешканців було притаманне для Чернівців, Сокирян, 

Кельменців, Новоселиці, Красноїльська та Сторожинця. Така ж динаміка 

спостерігалась і в сільських населених пунктах, що знаходилась поблизу 

урбанізованої місцевості – зростання населення в них складало в середньому 10 

– 50 осіб на рік. Натомість від’ємними показниками характеризувались населені 

пункти, що розташовувались на периферії основних центрів розвитку 

(основних ліній сполучень та міських поселень) [40]. 

Важливим моментом, що вплинув на демографічні особливості східної 

частини регіону та розселення населення в його межах стало створення в 1973 

році на крайньому сході області в межах Сокирянського району Дністровського 

комплексного гідровузла [31]. Процес визначив умови для формування поруч із 

будівництвом населеного пункту, де б проживала значна кількість працівників, 

задіяних в робочому процесі. Таким чином, поруч із будівництвом 

Дністровської ГЕС розпочалась історія одного з наймолодших міст України – 

Новодністровська, згодом, Постановою Верховної Ради України від 13 липня 

2000 року віднесене до категорії міст обласного підпорядкування [49]. 

В подальшому темпи приросту населення регіону дещо знизились, але 

загальна кількість населення все ще зростала до 90-х років, і у 1996 році 

становила 945,4 тис. осіб. Проте, початок природного скорочення населення, 

що лише за 10 років в проміжку 1995-2005 років зросло з -0,3‰ до -3,2‰, 

враховуючи відтік населення з регіону, посприяло швидкому процесу 
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депопуляції. З початку ХХІ століття чисельність населення скоротилась на 

понад 25 тис. осіб. У містах обласного підпорядкування спостерігалося 

зростання кількості населення у проміжку з 2002-2020 років: Чернівців з 236,7 

до 267,1 тис. осіб та Новодністровська з 10,3 до 10,6 тис. осіб. Серед колишніх 

районів, лише Герцаївський, Глибоцький, Путильський та Сторожинецький 

характеризувались зростанням кількості населення (рисунок 2.7). 

 

 

Рис. 2.7. Зміна чисельності населення міст обласного підпорядкування та 

колишніх районів Чернівецької області за період 2002-2021 років, % 

(Розроблено автором за даними [110]) 

 

Динаміка зміни чисельності населення територіальних громад 

Чернівецької області на сьогоднішній день характеризується кращою 

ситуацією, ніж в середньому по Україні. В цілому, у 21 громади регіону 

внаслідок природного та механічного руху спостерігається зростання кількості 

населення у 2021 році в порівнянні з 2001 роком (Додаток Д. Таблиця Д.2). У 

Великокучурівській та Чудейській громадах кількість населення, що 

проживають в межах їх територій протягом зазначеного періоду часу зросла на 
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понад 20% у кожній (24,3 та 20,1% відповідно). Серед інших 15 громад 

Чернівецького району, в яких спостерігалось зростання кількості населення, 

даний показник коливається в межах від 6,3% до 0,2%. Також приростом 

населення характеризується майже половина територіальних громад 

Вижницького району  - це Усть-Путильська, Селятинська, Конятинська та 

Путильська громади із показниками від 2,6 до 3,4% з 2001 по 2021 роки. 

Найгірша демографічна ситуація спостерігається в Кельменецькому районі, 

жодна із територіальних громад якого не характеризується додатнім приростом 

населення. Лише у Новодністровській ТГ зміна чисельності населення 

впродовж останніх 20 років склала -1,8%, у всіх інших громадах району даний 

показник понад -14%, а в Лівинецькій та Клішковецькій – понад -23% (-27,3% 

та -23,7% відповідно). Найбільше скорочення населення протягом 2001-2021 

років характерно для Магальської громади, кількість мешканців на території 

якої скоротилося майже на третину (-31,2%) (рисунок 2.8). 

 

Рис. 2.8. Кількість населення ТГ Чернівецької області станом на 2021 рік, тис. 

осіб та його зміна в період з 2001 по 2021 роки, % 

(Побудовано автором за даними [86]) 
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Станом на 1 січня 2021 року чисельність наявного населення 

Чернівецької області є найменшою серед всіх областей України і становить 

896,6 тис. осіб, що складає 2,2% від загальної кількості населення нашої 

держави [108]. Проте, незважаючи на незначні абсолютні показники, в цілому, 

демографічна ситуація в регіоні є сприятливою в порівнянні із 

загальноукраїнськими значеннями. Тенденція зниження населення є не такою 

гострою, як в цілому по Україні. Так, якщо в період з 2001 по 2021 рік у 

Чернівецькій області спостерігалось зниження кількості населення на 3,4% то в 

Україні дане значення складає 14,9% (без врахування тимчасово окупованої 

території АР Крим та міста Севастополь). 

Середнє значення кількості населення, що припадає на 1 громаду 

Чернівецької області становить 17,2 тис. осіб, що є значно нижчим ніж 

середньоукраїнський показник – 24,3 тис. осіб [86]. Значно переважає всі інші 

територіальні громади за цим показником ТГ обласного центру – Чернівецька, 

мешканцями якої є 270,58 тис. осіб. До громад-лідерів за кількістю населення в 

регіоні також належать Сторожинецька, Сокирянська, Новоселицька міські та 

Кельменецька селищна територіальні громади, населення кожної з яких 

становить понад 28 тис. осіб. Найменша кількість населення  у регіоні 

відповідає сільським територіальним громадам - Кострижівській, 

Карапчівській, Вашковецькій, Селятинській та Конятинській – менше 5 тис. 

осіб у кожній (Додаток Д. Таблиця Д.1).  

Важливим елементом, що відображає демографічний розвиток будь-якої 

території є статево-вікова структура населення, що проживає на ній. 

Чернівецька область характеризується порівняно задовільним співвідношенням 

чоловіків та жінок, що має позитивну динаміку до вирівнювання. Якщо у 2002 

та 2013 роках на 1000 жінок припадало 879 та 884 чоловіки відповідно, то 

станом на 2021 рік в середньому, на 1000 жінок в області припадає 892 

чоловіки, тоді як середньоукраїнське значення складає 864 чоловіки на 1000 

жінок, тому за цим показником регіон є одним із лідерів нашої держави разом із 
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Закарпатською, Рівненською, Львівською, Івано-Франківською, Волинською та 

Одеською областями. Традиційно, найкращою є ситуація в західній та 

південній частині області, де дане співвідношення досягає значень до 982 

чоловіків на 1000 жінок (колишній Путильський район), натомість, найгіршою 

– у найбільш демографічно кризовій східній частині області. Так, наприклад, у 

колишньому Кельменецькому районі на 1000 жінок припадає 871 чоловік, що є 

найнижчим показником у регіоні серед колишніх районів [110]. В містах 

обласного підпорядкування Чернівцях та Новодністровську дане 

співвідношення складає 843 та 884 чоловіків на 1000 жінок відповідно, нижчі 

від середніх значень показники яких є звичним явищем для більшості міст 

України.  

В регіоні спостерігається процес поступового старіння населення. В 

порівнянні з 1989 роком віковий склад постійного населення області, 

зафіксований Всеукраїнським переписом населення 2001 року, 

характеризувався зменшенням частки дітей у загальній кількості населення 

поряд із суттєвим підвищенням частки осіб у віці, старшому за працездатний 

[107]. Так, якщо у 2001 році частка дітей віком до 15 років від загальної 

кількості населення у Чернівецькій області становила 19,4%, то у 2013 році – 

16,7% в подальшому з поступовим зростанням до 17,2% у 2021 році. Особливо 

значні зміни спостерігаються в найнижчій частині статево-вікової піраміди. 

Зниження рівня народжуваності в останні роки, що пов’язано перш за все із 

початком війни у 2014 році, яку розв’язала росія проти України, та яка привела 

до важкої соціально-економічної кризи, є характерним процесом для України та 

її регіонів, в тому числі і Чернівецької області. Якщо у 2013 році частки дітей 

віком до 1-го року та 1-4 років складали 1,3% та 4,9% відповідно [109], то у 

2021 році дані показники складали 0,9% та 4,1% (Додаток Е). 

Станом на 2021 рік у 40 територіальних громад Чернівецької області 

частка населення молодше працездатного віку перевищує середньоукраїнський 

показник – 17,4%. Наймолодші ТГ розміщуються на заході області в межах 
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Вижницького району, серед яких понад чверть осіб молодше працездатного 

віку від загальної кількості населення проживає у Селятинській (25,7%), Усть-

Путильській (25,4%) та Конятинській (25,3%) громадах (рисунок 2.9). Решта 

територіальних громад району, окрім Брусницької (18,1%), мають частку 

жителів віком до 16 років понад 20% від загальної кількості населення, що 

проживає в їх межах. Найнижчими частками населення до працездатного віку 

характеризуються територіальні Дністровського району, серед яких три – 

Лівинецька, Новодністровська та Кельменецька, мають частку дітей віком до 16 

років менше 16% від загальної кількості населення у кожній. Громади 

Чернівецького району характеризуються переважно помірними показниками 

частки молодших вікових груп, що варіюються здебільшого в межах 17-22% 

(Додаток Д. Таблиця Д.3). 

 

Рис. 2.9. Частка осіб молодше працездатного віку територіальних громад 

Чернівецької області, % 

(Побудовано автором за даними [86]) 

 

Частка населення працездатного віку в регіоні є дещо вищою, ніж в 

середньому по Україні (59,8%) та станом на 2020 рік складає 60,1%, що також 

на 3,2% більше за ідентичний показник у 2013 році. Загалом, серед жителів 
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Чернівецької області вікової групи 16-59 років протягом останніх 20 років 

простежується чіткий процес “старіння”, що пов’язаний перш за все із 

звуженим типом відтворення в регіоні останні чверть століття, а також 

міграцією з області населення працездатного віку. Якщо у 2001 році частка 

населення віком 15-29 років складала 23,4%, то у 2013 році вже 22,8%, а у 2020 

році – лише 18,6% (рисунок 2.10). Натомість, зворотна ситуація із динамікою 

зміни численності населення віком 30-59 років – його частка у регіоні протягом 

останніх 20 років зросла на 5,9% і станом на 2020 рік становить 43,6%. 

 

 

Рис. 2.10. Розподіл постійного населення Чернівецької області у 2001, 2013 та 

2021 роках за віковими групами, тис. осіб 

(Розроблено автором за даними [110]) 
 

Станом на 2021 рік частка населення працездатного віку в області 

складає 59,9%, що на 1% більше ніж в середньому по Україні. Найбільша 

частка осіб працездатного віку характерна для двох міст обласного значення – 

Чернівців та Новодністровська – 64,9% та 63,9% відповідно, а частку понад 

62% мають Боянська сільська та Красноїльська селищна територіальні громади. 
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Найменше осіб працездатного віку у відсотковому співвідношенні від загальної 

кількості населення проживає у Вікнянській сільській територіальній громаді – 

56,83%. Показник менше 58% також притаманний для таких територіальних 

громад – Вижницької, Сокирянської, Юрковецької, Банилівської, 

Кадубовецької, Селятинської та Вашковецької (рисунок 2.11) (Додаток Д. 

Таблиця Д.4). 

 

Рис. 2.11. Частка осіб працездатного віку територіальних громад Чернівецької 

області, % 

(Побудовано автором за даними [86]) 
 

Станом на 2021 рік у Чернівецькій області проживає 181 тис. осіб віком 

60 років і старше, що складає 20,1% від загальної кількості жителів регіону, та 

перевищує середньоукраїнский показник – 18,9%. Найменша частка осіб віком 

60 років і старше від загальної кількості жителів проживає в Кам’янській 

(15,9%), Конятинській та Красноїльській територіальних громадах – по 16,2% у 

кожній. Найбільш гострою проблема старіння населення є у Дністровському 

районі – з 10 територіальних громад якого половина мають найбільшу кількість 

осіб старше працездатного віку загалом у Чернівецькій області відносно 

загальної кількості населення громади – Кельменецька, Лівинецька, 
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Сокирянська, Вашковецька та Рукшинська (понад 23% у кожній) (рисунок 2.12)  

(Додаток Д. Рисунок Д.5). 

 

Рис. 2.12. Частка осіб старше працездатного віку територіальних громад 

Чернівецької області, % 

(Побудовано автором за даними [86]) 
 

Загалом, середня очікувана тривалість життя при народженні жителів 

Чернівецької області є вищою ніж середньоукраїнське значення та постійно 

зростає. Так, якщо у 2000 році у жителів регіону він складав 69,5 роки (66,2 

роки для чоловіків та 75,1 рік для жінок) то у 2019 році вже 74,1 рік (69,5 роки 

для чоловіків та 78,4 роки для жінок). В порівнянні, середня очікувана 

тривалість життя при народженні населення України в цілому протягом 

зазначеного періоду зросла на 4,3 роки – з 67,7 до 72 років. Варто відмітити, що 

якщо різниця між середньою очікуваною тривалістю життя при народженні 

мешканок Чернівецької області та мешканок України загалом за зазначений 

період коливалась в межах від 0,9 до 1,6 років, то в чоловіків ця різниця значно 

більша, і коливалась в межах від 2,1 до 4,1 років (рисунок 2.13). Значення 

середньої очікуваної тривалості життя при народженні є надзвичайно важливим 

показником, що виражає індекс людського розвитку (ІЛР), який безсумнівно є 
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чи не найяскравішим індикатором рівня і якості життя населення країни, 

регіону, району чи громади і за яким ми значно відстаємо від навіть від наших 

країн-сусідок – данийпоказник у Румунії становить 75,9 років, а у Польщі – 78,5 

років [115]. 

 

 

Рис. 2.13. Порівняння середньої очікуваної тривалості життя при народженні 

чоловіків та жінок Чернівецької області та України в період з 1995 по 2019 

роки, років 

(Розроблено автором за даними [108]) 
 

Система розселення населення Чернівецької області визначається 

характерними особливостями, які сформувались під впливом багатьох 

чинників, зокрема, природних, історичних соціально-економічних тощо. 

Гірський рельєф західної частини регіону сформував передумови гірсько-

долинного типу розселення, що характеризується низьким рівнем густоти 

населення та розміщенням невеликих населених пунктів на значних відстанях 

одне від одного. Також, на найвищих ділянках Буковинських Карпат 

зустрічаються окремі садиби, що формують хутірський тип розселення. Значна 

65 
66,2 65,5 

68 68,5 
69,5 

73,9 
75,1 75,5 

77,1 77,2 
78,4 

61,3 
62,1 

62,2 

65,3 
66,4 

66,9 

72,6 
73,5 74 

75,5 
76,3 

77 

60 

62 

64 

66 

68 

70 

72 

74 

76 

78 

80 

1995 2000 2005 2010 2015 2019 

Чоловіки (Чернів. Обл.) Жінки (Чернів. обл.) Чоловіки (Україна) Жінки (Україна) 



86 
 

 
 

мережа річкової сітки басейнів двох великих річок – Дунаю (Прут, Серет, 

Черемош) та Дністра сформувала значну поширеність долинно-яружного типу 

розселення. Значний вплив на розміщення населення мали історико-географічні 

особливості розвитку адміністративно-територіального устрою території 

Чернівецької області, та, відповідно, соціально-економічний чинник.  

Чернівецька область – один із 5 регіонів України, разом із 

Закарпатською, Івано-Франківською, Тернопільською та Рівненською, в яких 

частка сільського населення перевищує міське. Станом на 2021 рік у регіоні 

рівень урбанізації становить 42,9%, та є значно нижчим, ніж середнє значення в 

Україні - 69,3%. Тенденція зниження частки сільського та зростання міського 

населення спостерігалося ще з першої половини ХХ століття. Так, в період з 

1939 по 1959 роки рівень урбанізації в області зріс на 5,7% до 26,2%. Протягом 

наступних десятиліть темп зростання кількості населення міст та селищ 

міського типу зростав ще швидше, ніж сільських поселень, тому, за наступні 20 

років в період з 1961 по 1981 рік, частка містян в регіоні зросла на 8,6% і склала 

38,4%. В другій половині 90-х років ХХ – початку ХХІ століття відбулось 

зниження абсолютної кількості населення міських поселень, і, навпаки, 

зростання сільського, проте, в подальшому, загальний тренд поступового 

зростання рівня урбанізації у Чернівецькій області продовжився та на 

сьогоднішній день характеризується в тому числі загальною 

внутрішньорегіональною міграцією мешканців регіону із села в місто.  

Проте, протягом останні десятиліть загальне зростання кількості та 

частки міського населення у Чернівецькій області характеризувалося значними 

відмінностями на рівні міських населених пунктів. Лише у містах обласного 

підпорядкування регіону кількість жителів зросла за період з 2002 по 2021 рік. 

Так, у місті Новодністровськ кількість населення у зазначений період зросла на 

2,9% і станом на 2021 рік становила 10,6 тис. осіб, а у місті Чернівці – на 10,3% 

– 265,5 тис. осіб. У Герці кількість населення не змінилась і складала 2,1 тис. 

осіб. Всі інші міста Чернівецької області втратили за зазначений проміжок часу 
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від 6,1% свої жителів у Сторожинці до понад 15% у Сокирянах (15,5%), 

Кіцмані, (18,4%), Хотині (18,7%), та Вижниці (22%). Зворотня ситуація 

спостерігалася у селищах міського типу Чернівецької області. Із 8 таких 

адміністративно-територіальних одиниць регіону, лише у 3 відбулося 

скорочення кількості населення з 2002 року – Кельменцях – на 12,3%, 

Берегометі – на 11,6%, та Кострижівці – на 10,3%. У всіх інших селищах 

спостерігалось зростання населення в межах від 1,1% до 14,3% у 

Красноїльську. Тому, можна констатувати, що саме збільшення абсолютної 

кількості населення обласного центру на 24,9 тис. осіб в період з 2002 по 2021 

рік привело до загального зростання рівня урбанізації в регіоні, адже загальний 

показник зміни кількості жителів міських населених пунктів без врахування 

міста Чернівці є від’ємним і становить -8,4 тис. осіб.   

Серед 52 територіальних громад регіону 33 є сільськими, 8 – 

селищними, 11 – міськими. Відповідно, рівень урбанізації громад є доволі 

різним, адже більшість із них не мають міського населення. В більшості 

селищних та міських ТГ рівень урбанізації коливається в межах від 20 до 50%. 

Частка міського населення понад 80% характерна для чотирьох громад регіону: 

Заставнівської – 84,9%, до якої окрім центру громади – міста Заставна, входять 

лише два села – Вербівці та Малий Кучурів; Красноїльської – 92,7%, до якої 

окрім центру громади – селища міського типу Красноїльськ, входить лише одне 

село – Стара Красношора; Чернівецької – 98,1%, до якої окрім центру громади 

– міста Чернівці, входять сільські населені пункти – Коровія та Чорнівка; 

Новодністровської, що сформувалася в межах однойменного міста обласного 

підпорядкування – 100% [6]. 

Чернівецька область є одним із найбільш густонаселених регіонів 

України, щільність населення якого становить 111 осіб на 1 км2, що на понад 

третину перевищує середньоукраїнське значення - 72,5 особи на 1 км2. Проте, 

розподіл населення по території регіону є нерівномірним. Однією із головних 

причин значних диспропорцій у щільності населення перш за все виступає 
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характерний рельєф Чернівецької області. Територіальні громади, що 

розташовані в межах західної гірської частини регіону характеризуються 

найменшою щільністю населення у Чернівецькій області – менше 50 осіб на 1 

км2 проживає саме у ТГ Вижницького району: Селятинській, Усть-

Путильській, Берегометській, Конятинській та Путильській. Найвища ж 

щільність населення притаманна територіальним громадам, що утворилися в 

межах міст обласного підпорядкування - Чернівецькій – 1500 осіб на 1 км2, та 

Новодністровській – 1491,5 осіб на 1 км2.  

Загалом, у 2019 році Чернівецька область характеризувалась від’ємним 

приростом населення в -3‰, що відбувся внаслідок природного скорочення 

населення – -3,1‰, тоді як механічний рух (міграція населення) в регіоні був 

додатній та становив 0,1‰ (таблиця 2.1.). Найбільший природний приріст 

спостерігався у Путильському районі та складав 2,4‰, окрім якого 

переважання кількості живонароджених над померлими спостерігалося лише у 

Глибоцькому та Сторожинецькому районах. Найгірша ситуація була 

характерною для східних районів регіону – Кельменецького – -9,6‰ та 

Сокирянського – -7,8‰. Невеликий механічний приріст населення у 2019 році 

був притаманний Герцаївському та Кіцманському районам – до 1‰ в обох, та 

місту Чернівці - 4‰. Саме значне переважання кількості прибулих над 

вибулими обласного центру регіону і сформувало мінімальний механічний 

приріст всієї Чернівецької області. У Кельменецькому, Сокирянському районах 

та місті Новодністровськ відбулося найбільше механічне скорочення населення 

в регіоні – понад -4‰ у кожному. 

 

Таблиця 2.1. Загальні коефіцієнти загального, природного та механічного руху 

населення міст обласного підпорядкування та колишніх районів Чернівецької 

області у 2019 році (осіб на 1000 наявного населення) 

  Рух населення Природний рух Механічний рух 

Чернівецька область -3 -3,1 0,1 

    міста       
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Чернівці 2 -2 4 

Новодністровськ -8,1 -3,4 -4,7 

    колишні райони       

Вижницький -5,1 -2,5 -2,6 

Герцаївський -1,1 -1,2 0,1 

Глибоцький 0,3 1,3 -1 

Заставнівський -9,9 -5,5 -4,4 

Кельменецький -12,9 -9,6 -3,3 

Кіцманський -5 -5,7 0,7 

Новоселицький -6 -5,6 -0,4 

Путильський 0 2,4 -2,4 

Сокирянський -11,2 -7 -4,2 

Сторожинецький 0,3 0,4 -0,1 

Хотинський -10,7 -7,8 -2,9 

*Складено автором за даними [110] 

Чернівецька область характеризується багатонаціональним складом 

населення. За підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року на 

території регіону проживали  представники близько  80  національностей і 

народностей. Зокрема, найчисельнішою національною групою є українці частка 

яких становить 75% від загальної кількості населення (на 3,4% більше ніжу  

1989 році), частка румунів – 12,5% (на 14,2% більше ніж у 1989 році), молдован 

– 7,3% (на 20,5% менше ніж у  1989 році), поляків – 0,4% (на 28,4% менше ніж 

у  1989 році), євреїв – 0,2% (на 48,2% менше ніж у  1989 році) [95]. 

Для більшої частини території регіону характерне переважання частки 

українського населення [71], зокрема у межах територіальних громад заходу, 

півночі та сходу Чернівецької області у межах колишніх районів:  

Путильського та Заставнівського – понад 99%, Кіцманського та Вижницького – 

понад 98%, Кельменецького – понад 97%, Хотинського – понад 91%, тоді як у 

Новоселицькому відповідна частка становить 34%, а у Герцаївському – лише 

5%. 

Друга за чисельністю національна група регіону – румуни, частка яких 

становила 12,5%, та найбільше зосередження яких спостерігається на півдні 

Чернівецької області, в межах Красноїльської, Чудейської, Петровецької, 

Сучевенської, Карапачівської, Глибоцької, Волоківської, Тарашанської, 
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Герцаївської, Острицької, Боянської громад із значеннями в межах колишніх 

районів: Герцаївського – 91,5%, Глибоцького – 45,3%, Сторожинецького – 

36,8%, Новоселецького – 6,8%. Третя за чисельністю національна група регіону 

– молдовани, частка яких становила 7,3% від загальної кількості населення 

регіону, найбільша кількість яких проживає в межах Новоселицької, 

Мамалигівської, Ванчиковецької, Боянської, Магальської, Топорівської, 

Чагосрької громад із значеннями в межах колишніх районів: Новоселицького – 

57,5%, Хотинського – 7%, Глибоцького – 6,1%. Найбільша кількість поляків, 

частка яких становила 0,3% від загальної кількості населення області, 

проживають в межах Красноїльської громади, зокрема, в селі Стара 

Красношора, що пояснюється історико-географічними чинниками формування 

та заселення даної території [54]. Переважна більшість євреїв, частка яких у 

Чернівецькій області становила 0,2% проживають у місті Чернівці.  

 

2.4. Фінансово-економічний чинник 

 

Цей підрозділ в основному базується на опублікованому дослідженні: 

Запотоцький С.П., Телешман В.І. Фінансова спроможність територіальних 

громад Чернівецької області. Економічна та соціальна географія. 2022. Вип. 87. 

С. 14–25. 

 

Одним із головних чинників розвитку будь-якої одиниці адміністративно-

територіального устрою, є її економічний потенціал, розвиток секторів 

економіки, що формує їх фінансову спроможність та інноваційно-

інвестиційний потенціал території. Саме зростання фінансової спроможності 

громад, підвищення рівня і якості життя населення за рахунок вищих доходів та 

створення оптимальних умов власного зростання, підвищення інвестиційної 

привабливості території було одним із головних завдань реформи 
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децентралізації, успішність якої для кожної окремої ОТГ виражається 

насамперед характеристикою основних показників її бюджету.  

Станом на 2019 рік валовий регіональний продукт Чернівецької області у 

фактичних цінах складав 41 660 млн. грн., що становило 1% від загального 

показника ВРП України, що є найнижчим значенням в порівнянні з іншими 

регіонами нашої держави. Відносний показник у розрахунку на одну особу 

також був найнижчим (без врахування Луганської області, значна частина якої 

є тимчасово окупованою з 2014 року) і становив 46 135 грн. при 

середньоукраїнському значенню 94 632 грн. Проте, за індексом фізичного 

обсягу валового регіонального продукту у цінах до попереднього року, що 

виражена у відсотках, є одним із найвищих в Україні – 105,1%, тоді як в 

Україні даний показник склав 103,2%. 

Відповідно до зведеного бюджету України за даними Міністерства 

фінансів України доходи держави станом на 2020 рік становили 1 376 673,8 

млн. грн., що на 6,7% більше, ніж у попередньому році. Переважна більшість 

коштів є податковими надходженнями – 82,6%, з яких податок та збір на 

доходи фізичних осіб – 26%, акцизний податок – 13,5%, податок на прибуток 

підприємств – 10,4%. Частка неподаткових надходжень від загальної кількості 

доходів становить 17%, а на надходження від Європейського Союзу, урядів 

іноземних держав, міжнародних організацій та донорських установ, що є 

важливою частиною позабюджетних надходжень територіальних громад – 

лише 0,01% (1176 млн. грн..)  

Показник доходів загального фонду в розрахунку на 1 мешканця вказує на 

співвідношення обсягу доходів загального фонду без урахування трансфертів 

до кількості жителів відповідної громади [66], тобто дозволяє побачити 

можливості територіальної громади у забезпеченні потреб її жителів саме за 

рахунок власних (внутрішніх) доходів, що надходять до бюджету громади та 

відображають її фінансову спроможність. В середньому на одного мешканця 

громади Чернівецької області за 2021 рік припадає 5789,7 грн. доходів 
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загального фонду, що значно менше, ніж в середньому на одного мешканця 

України – 8417,5 грн (Додаток Д. Таблиця Д.10). Найвищі значення у регіоні 

характерні для Селятинської громади і становить 10590,9 грн. Окрім цього ще 

шість громад характеризуються показником вище 8000 грн. на одного 

мешканця: Магальська, Конятинська, Чернівецька та Вижницька. Одинадцять 

громад регіону  характеризуються доходами загального фонду меншими 2000 

грн., а у Петровецькій громаді Чернівецького району – менше 1000 грн. на 

одного мешканця [42]. 

Індекс податкоспроможності є коефіцієнтом, який визначає рівень 

податкоспроможності відповідного місцевого бюджету у порівнянні з 

аналогічним середнім показником по всіх зведених місцевих бюджетах України 

у розрахунку на одну людину [126]. Показник чи не найкраще виражає власну 

фінансову спроможність кожної конкретної громади та розраховується як 

співвідношення середнього значення ПДФО на одного мешканця відповідної 

громади, до середнього значення ПДФО на одного мешканця України. Середнє 

значення індексу податкоспроможності територіальної громади України – 0,77, 

що вдвічі перевищує ідентичний показник у Чернівецькій області – 0,34 

(Додаток Д. Таблиця Д.11). Найбільш податкоспроможними є місцеві бюджети 

міських територіальних громад – Новодністровської (1,17), Чернівецької та 

Заставнівської – 1,09 та 0,79 відповідно. Найнижчі показники характерні для 

Петровецької, Кам’янської, Ванчиковецької та Топорівської територіальних 

громад – 0,16 і нижче [42] (рисунок 2.14). 

 



93 
 

 
 

 

Рис. 2.14. Індекс податкоспроможності та показники базової та реверсної 

дотацій територіальних громад Чернівецької області 

(Побудовано автором за даними [86]) 

 

Відповідно до визначеного індексу податкоспроможності обраховується 

рівень дотаційності бюджетів територіальних громад. Місцеві бюджети 

отримують базову дотацію, якщо рівень індексу податкоспроможності є 

нижчим значення 0,9 від середнього показника по Україні (у розмірі 80 

відсотків суми, необхідної для досягнення значення індексу 0,9). Для місцевих 

бюджетів з індексом податкоспроможності від 0,9 до 1,1 вирівнювання не 

здійснюється (не надається базова і не перераховується реверсна дотація). Із 

бюджетів громад, в яких індекс податкоспроможності перевищує 1,1, 

вилучаються кошти до державного бюджету (реверсна дотація) в обсязі 50 

відсотків від суми, що перевищує значення індексу податкоспроможності 1,1 

[87]. Середня дотаційність бюджетів територіальних громад Чернівецької 

області становить 40,8%, що майже втричі перевищує середньоукраїнське 

значення цього ж показника – 15,6% (Додаток Д. Таблиця Д.12). З усіх ТГ 

регіону лише Новодністровська міська територіальна громада характеризується 
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реверсною дотацією (індекс податкоспроможності перевищує значення 1,1), а 

рівень дотаційності становить -2,1% (рисунок 2.15). В межах 0,9 – 1,1 

знаходиться значення індексу податкоспроможності Чернівецької міської ТГ, 

тому її рівень дотаційності становить 0. Решта територіальних громад 

перебувають на базовій дотації (індекс податкоспроможності нижче 0,9), а 

найвищу частку дотацій до доходів загального фонду місцевого бюджету без 

урахування коштів з міжбюджетних трансфертів мають Сучевенська, 

Банилівська та Петровецька громади – понад 60% у кожній [42]. 

 

Рис. 2.15. Дотаційність бюджетів територіальних громад Чернівецької області, 

% 

(Побудовано автором за даними [86]) 

 

Видатки державного бюджету становлять 1 595 395,9 млн. грн., що на 

16,3% більше, ніж у 2019 році. Окрім оплати загальнодержавних функцій, з 

яких найбільша частина припадала на обслуговування державного боргу 

найбільша частка видатків була здійснена на соціальний захист та соціальне 

забезпечення населення – 21,7%, економічну діяльність – 16,5%, освіту – 15,8% 

та охорону здоров’я – 11%. У свою чергу на забезпечення належного 

функціонування житлово-комунального господарства та сферу духовного та 
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фізичного розвитку населення з державного бюджету було виділено всього по 

2% від загальної кількості видатків.   

Одним із найважливіших фінансових індикаторів розвитку будь-якої 

територіальної громади є показник капітальних видатків на 1-го мешканця, що 

являють собою  кошти, що безпосередньо використовуються на розвиток 

громади [91]. Капітальні видатки на одного мешканця територіальної громади 

регіону є значно нижчими, ніж на одного мешканця громади України і 

становлять 804 грн., для порівняння, середньоукраїнське значення – 1223 грн 

(Додаток Д. Таблиця Д.17). Найвищі показники характерні для Магальської 

територіальної громади Чернівецького району, що майже у вісім разів 

перевищує ідентичний показник на одного мешканця громади України – 9150,2 

грн. Значенням понад 2000 грн. на одного мешканця характеризується 

Чернівецька громада, а понад 1000 грн., ще дев’ять громад регіону. Натомість, 

для чотирьох територіальних громад притаманні значення нижче 100 грн. на 

одного мешканця – Лівинецької, Горішньошировецької, Тарашанської та 

Боянської [42]. 

Видатки на житлово-комунальне господарство, формують собою всю 

сукупність витрат громади, які йдуть на забезпечення діяльності підприємств та 

установ, що надають житлово-комунальні послуги, відповідають за благоустрій 

території, належне функціонування житлового фонду тощо. Середнє значення 

показника у розрахунку на одного мешканця Чернівецької області становить 

249 грн., що в понад двічі менше ніж середнє значення на одного мешканця 

України – 594 грн (Додаток Д. Таблиця Д.16). Найвищими значеннями у регіоні 

характеризуються Чернівецька громада – 1320 грн. на мешканця та 

Селятинська і Мамаївська сільські громади, в яких ідентичний показник 

перевищує 750 грн. на мешканця. Критично низькі значення (менше 100 грн. на 

одного мешканця) притаманні сімнадцяти громадам регіону, в тому числі 

Тарашанській, Тереблеченській, Усть-Путильській та Клішковецькій сільським 

громадам із середнім значенням менше 20 грн. на одного жителя [42]. 
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Видатки на культуру, фізкультуру та спорт. Даний показник 

характеризує можливості громад забезпечувати культурний та фізичний 

розвиток своїх мешканців, створювати сприятливі умови для 

багатостороннього прояву вмінь та навичок та активного життя населення. 

Путильська та Хотинська громади області характеризуються найвищими 

значеннями зазначених видатків – понад 500 грн. на одного мешканця, а ще сім 

ТГ мають значення, що перевищують 400 грн. на мешканця та є близькими до 

середньоукраїнського значення – 422 грн. в розрахунку на одного мешканця. 

Загалом, відносне середньорегіональне значення видатків на культуру, 

фізкультуру та спорт становить 237 грн., і є найнижчими у Клішковецькій, 

Карапчівській, Сучевенській, Боянській, Топорівській та Рукшинській громадах 

– менше 100 грн. на одного мешканця (Додаток Д. Таблиця Д.18).  

Частка витрат на оплату праці загальнодержавних функцій (місцеве 

самоврядування) від дохідної частини бюджету загального фонду. Даний 

індикатор показує співвідношення видатків на утримання апарату управління, 

проведених за рахунок коштів загального фонду місцевого бюджету, до 

кількості мешканців громади, тобто фактично характеризує його “вартість” – 

скільки кожному мешканцю громади коштує утримувати всіх місцевих 

чиновників [67]. Середнє значення цього показника у Чернівецькій області 

перевищує середньоукраїнське значення – 14,5% проти 12,4% (Додаток Д. 

Таблиця Д.13). Найбільше коштів у відсотковому співвідношенні із дохідної 

частини бюджету на утримання апарату місцевого самоврядування витрачають 

у Кадубовецькій, Лівинецькій, Карапчівській та Горішньошеровецькій 

територіальних громадах – понад 41% у кожній. Найнижчі значення характерні 

для Чернівецької (9,5%), Сторожинецької (10,8%) та Красноїльської (11%) ТГ 

[42] (рисунок 2.16). 
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Рис. 2.16. Доходи загального фонду, млн. грн, та частка витрат на оплату праці 

загальнодержавних функцій територіальних громад Чернівецької області, % 

(Побудовано автором за даними [86]) 

 

Станом на 2021 рік кількість юридичних осіб зареєстрованих за даними 

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій в Україні становила 

1 395 448 осіб, що на 3,3% більше, ніж в попередньому році. В Чернівецькій 

області даний показник є найнижчим у нашій державі і становить 16 356 

юридичних осіб станом на 2021 рік, що складає 1,2% від загальнодержавного 

значення та який на 2,8% перевищує значення у 2020 році (таблиця 2.2). За 

показником кількості юридичних осіб у розрахунку на 1000 населення область 

також займає останнє місце у загальноукраїнському рейтингу – 18 осіб, тоді як 

середньоукраїнське значення становить 34 особи на регіон.  

На внутрішньорегіональному рівні найбільша абсолютна і відносна 

кількість юридичних осіб у Чернівецькій області – у місті Чернівці – 8844 

особи та 33 особи на 1000 населення відповідно. У місті Новодністровськ 

загальна кількість юридичних осіб є найменшою в регіоні – 272, проте, за 
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відношенням до загальної кількості населення – однією із найбільших – 26 осіб 

на 1000 населення. В усіх інших колишніх районах області відносне значення 

не перевищувало 15 осіб на 1000 населення. 

 

Таблиця 2.2. Динаміка зміни кількості та частки юридичних осіб Чернівецької 

області 

Показник 2018 2019 2020 2021 

Кількість юридичних осіб в Україні 1235024 1 298435 1350627 1395448 

      зміна у % до минулого року - 5,1 4,0 3,3 

Кількість юридичних осіб в Чернівецькій 

області 15 365 15 405 15 910 16 356 

      зміна у % до минулого року - 0,3 3,3 2,8 

 Частка регіону в Україні 1,2 1,2 1,2 1,2 

*Складено автором за даними [110] 

 

Найбільша частка юридичних осіб від їх загальної кількості, як в Україні, 

так і у Чернівецькій області припадає на оптову та роздрібну торгівлю; ремонт 

автотранспортних засобів і мотоциклів – 19,5 та 12,9% відповідно, а також на 

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 6,2 та 

7,6% відповідно. Значно перевищує кількість юридичних осіб від загальної 

кількості в Україні ідентичний показник на рівні Чернівецької області у сфері 

професійної, наукової та технічної діяльності – 5% проти 3,2% відповідно, та 

операцій з нерухомим майном – 0,7% проти 0,3% відповідно. Навпаки, відносна 

частка юридичних осіб у Чернівецькій області перевищує середньоукраїнський 

показник у сферах освіти, охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, 

мистецтва, спорту, розваг та відпочинку – саме за цими сферами економічної 

діяльності частка юридичних осіб регіону до загальної їх кількості в Україні за 

відповідною сферою є найвищою, а окрім них також перевищують показник у 

1,5% кількість юридичних осіб регіону у сфері державного управління й 

оборони, обов’язкового соціального страхування та сільського, лісового та 

рибного господарства (Додаток Ж). 
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Єдиний податок є однією із головних складових доходів місцевих 

бюджетів територіальних громад, що якнайкраще характеризує активність 

підприємницької діяльності в межах кожної конкретної територіальної 

громади. В середньому на одного мешканця Чернівецької області надходить 

543,5 грн. єдиного податку, що є значно нижчим, ніж середньоукраїнське 

значення – 962,7 грн. на одного мешканця (Додаток Д. Таблиця Д.14). 

Найвищий показник надходження єдиного податку на 1-го мешканця 

характерний для Топорівської територіальної громади 965,1 грн., а у першу 

трійку також входять Чернівецька міська та Вікнянська сільська громади із 

показниками 914,87 грн. та 693,44 грн. на одного жителя відповідно (рисунок 

2.17). Загалом п’ять територіальних громад Чернівецької області мають 

показник вищий, ніж середньоукраїнський, натомість, найнижчі показники у 

регіоні притаманні Чудейській, Петровецькій та Красноїльській сільським 

громадам Чернівецького району єдиний податок у яких становить менше 131 

грн. на одного жителя [42]. 

 

Рис. 2.17. Надходження єдиного податку територіальних громад Чернівецької 

області, грн/мешканця 

(Побудовано автором за даними [86]) 
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За показником індексу промислової продукції, що базується на даних 

про динаміку виробництва за постійним набором товарів-представників (більше 

тисячі позицій) та структурі валової доданої вартості за базисний рік [108] 

станом на 2020 рік загальноукраїнський показник становить 95,5% до значень 

попереднього року. Індекс Чернівецької області при цьому є найнижчим серед 

всіх регіонів України – 85,9% до попереднього року, що є першим падінням 

значення у регіоні (нижче 100%) з 2017 року. Індекс промислової продукції 

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря у 2020 році, у 

відношенні до 2019 року зріс на 5,5%, тоді як добувної та переробної 

промисловості знизився на 19,5%. Найбільше падіння спостерігалось у сферах 

текстильного виробництва та машинобудування, крім ремонту і монтажу 

машин і устаткування – 64,3 та 67% до значень попереднього року відповідно, 

навпаки, зростання спостерігалось у виробництві гумових і пластмасових 

виробів й іншої неметалевої мінеральної продукції та металургійному 

виробництві, крім машин та устаткування – 101,9 та 103,2% до значень 

попереднього року відповідно.  

За внутрішньорегіональним обсягом реалізованої промислової продукції 

53,2% від всього промислового виробництва припадає на постачання 

електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря; 44% на переробну 

промисловість, з якої найбільшу частку займають виробництво харчових 

продуктів, напоїв та тютюнових виробів – 14,9%, виробництві гумових і 

пластмасових виробів й іншої неметалевої мінеральної продукції – 8%, 

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність  6,3%, 

машинобудування – 5%; водопостачання, каналізацію та поводження з 

відходами – 2%; добувну промисловість та розроблення кар’єрів – 0,8%. 

У Чернівецькій області у 2020 році, в порівнянні з 2015 роком 

спостерігалося найбільше падіння виробництва безпосередньо такої 

промислової продукції: виробництво яловичини і телятини на 74,3%, 

виробництво шкіри великої рогатої худоби на 80,7%, виготовлення гранул та 
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брикетів з деревини на 81,2%, виробництво футболок, майок і подібних виробів 

на 82,9%, добування гальки та гравію на 84,1%, виробництво дверей, коробок 

та порогів з деревини на 88,1%, вироблення деревини, включаючи планки та 

фризи для паркетного покриття підлоги на 92,3%. Навпаки, за останні роки у 

регіоні спостерігається зростання виробництва: харчових продуктів, а саме 

тортів та кондитерських виробів на 61%, субпродуктів харчових свійської птиці 

на 31,6%, яблучного соку на 10,2%; текстильного виробництва, а саме суконь у 

27 разів та чоловічих костюмів на 64,7%; оброблення деревини та виготовлення 

виробів з деревини, а саме стружки і тріски з деревини хвойних порід у понад 

2,5 рази, вікон балконних дверей та їх рам на 88,7%, окрім цього виробництво 

кухонних меблів зросло у понад 2 рази; гумових і пластмасових виробів, а саме 

труб та шлангів в понад 100 разів, мішків і пакетів та вікон і дверей у понад 2,5 

рази кожен; приладів машинобудування, а саме електричних сигналізаційних 

приладів для захисту на 49%.  

За показником індексу сільськогосподарської продукції, станом на 2020 

рік загальноукраїнський показник серед господарств усіх категорій становить 

95,2% до значення попереднього року, зокрема рослинництва – 87,9%, 

тваринництва – 97,5%. Найбільше скорочення спостерігалось у виробництві 

сільськогосподарської продукції підприємств – 88% до значення попереднього 

року (продукція рослинництва – 85,8%, тваринництва – 99,3%), тоді як 

виробництво сільськогосподарської продукції в господарствах населення – 

93,6% до значення попереднього року (продукція рослинництва – 92,8%, 

тваринництва – 95,6%).  

Індекс сільськогосподарської продукції Чернівецької області є одним із 

найвищих серед всіх регіонів України – 99,8% до попереднього року, зокрема 

щодо виробництва продукції рослинництва спостерігалось зростання у 

порівнянні з 2019 роком – 100,6%, та зниження щодо виробництва продукції 

тваринництва – 97,5%. Спостерігалось зростання виробництва 

сільськогосподарської продукції підприємствами регіону із значенням індексу 
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101,6% у порівнянні із 2019 роком, при цьому, як у продукції рослинництва – 

102%, так і тваринництва – 100,5%. Натомість, індекс сільськогосподарської 

продукції господарства населення знизився – 99,1% до значення попереднього 

року (продукція рослинництва – 100,1%, тваринництва – 97%). Загалом, 

найбільше зростання індексу у 2020 році в порівнянні із значеннями 2019 року 

спостерігалося в місті Новодністровськ – 168,3%, навпаки, найбільше зниження 

– на заході регіону, в колишніх Путильському та Вижницькому районах – 81,3 

та 74,3% відповідно. Щодо структури сільського господарства за видами 

продукції, то в містах обласного підпорядкування Чернівці та Новодністровськ 

все вироблення припадає на продукцію рослинництва, а понад 90% – на сході 

Чернівецької області у колишніх Кельменецькому, Сокирянському, та на заході 

– у колишньому Вижницькому районах. Натомість, понад 90% від всього 

сільськогосподарського виробництва припадає на продукцію тваринництва у 

колишньому Путильському районі.  

Тенденція розвитку рослинництва у регіоні за останні 20 років вказує на 

значні зміни у напрямку спеціалізації вирощування сільськогосподарських 

культур. Якщо на початку ХХІ століття найбільші сільськогосподарські площі 

регіону були засіяні зерновими та зернобобовими, а також кормовими 

культурами, то протягом наступних 20 років частка таких земель знизилась на 

16,2 та 55,4%. Зокрема, найбільше зменшились посівні площі озимого жита – у 

3,6 рази, ярої пшениці – у 4 рази, кормової кукурудзи – у 23,9 рази. Натомість 

зросли в понад тричі площі під технічними культурами, зокрема під ріпаком у 

2,8 рази, соняшником – у 2,9 рази, соєю – у 144,5 рази (з 0,4 тис. га до 57,8 тис. 

га). Проте, незважаючи на зменшення кількості площ, за рахунок 

інтенсифікації, вдалося навіть збільшити виробництво зернових та 

зернобобових культур на 77,3% (з 325,9 тис. т. у 2000 році до 578,2 тис. т. у 

2020 році), зокрема, озимої пшениці на 36,6%, ярого ячменю на 29,5%. 

Зростання посівних площ, та, відповідно, найбільше зростання виробництва 

було притаманним для таких сільськогосподарських культур: соняшника – у 8,5 
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разів, ріпаку – у 10,7 разів, сої – у 387,3 рази (таблиця 2.3). Загалом, у 

господарствах населення виробляється понад 99% від загального обсягу 

картоплі, овочів та винограду, понад 75% плодових та ягідних культур та понад 

65% зернових та зернобобових культур. У свою чергу, понад 80% соняшнику 

виробляється підприємствами регіону. Варто відзначити значне зростання 

частки виробництва сільськогосподарських культур фермерськими 

господарствами станом на 2020 рік у порівнянні з 2000 роком: зернових та 

зернобобових культур з 1,7 до 7%, плодових і ягідних культур та соняшнику з 

фактичної відсутності виробництва до 9,5% та 17,9% відповідно. 

 

Таблиця 2.3. Посівні площі та виробництво сільськогосподарських культур у 

Чернівецькій області 

Сільськогосподарські культури             2000 2005 2010 2015 2020 

Зернові та зернобобові культури (тис. га) 141,7 143,8 132,4 117,0 118,8 

до минулого року (%)  – 1,5 -7,9 -11,6 1,5 

 (тис. т) 325,9 426,9 488,5 523,5 578,2 

до минулого року (%) –  31,0 14,4 7,2 10,4 

Основні технічні культури (тис. га) 30 25,6 51,7 90,2 91,8 

до минулого року (%)  – -14,7 102 74,5 1,8 

 (тис. т) 331,8 200,9 200,4 152,5 208,5 

до минулого року (%)  – 39,5 0,2 23,9 63,3 

Картопля та основні овочеві та баштанні 

продовольчі культури (тис. га) 
41,8 42,5 45,3 45,9 47,9 

до минулого року (%)  – 1,7 6,6 1,3 4,4 

 (тис. т) 564,3 604,6 715,4 808,6 850,7 

до минулого року (%)  – 7,1 18,3 13,0 5,2 

Основні кормові культури (тис. га) 98,8 71,4 59,9 48,2 44,4 

до минулого року (%)  – -27,7 -16,1 -19,5 -7,9 

 (тис. т) 509,9 560,9 356,8 320,2 335,7 

до минулого року (%)  – 10,0 -36,4 -10,3 4,8 

*Складено автором за даними [110] 

 

Надходження плати за землю. Відповідно до статті 206 Земельного 

кодексу України використання землі в Україні є платним [45]. В підпункті 

14.1.147 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України уточнюється, що 

плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що 
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справляється у формі земельного податку або орендної плати [85]. 

Надходження від користування землею забезпечили понад десяту частину усіх 

доходів місцевих бюджетів, дві третини з якої сформовано за рахунок 

державних та комунальних земель в оренді [105] тому, відповідно, виступає 

важливим джерелом формування доходів бюджетів територіальних громад. На 

одного мешканця України надходження плати за землю становлять 803,7 грн., 

що більш ніж у двічі перевищує ідентичний показник у Чернівецькій області – 

399,5 грн. на одного мешканця (рисунок 2.18). Найвищими значеннями у 

регіоні характеризуються Лівинецька та Чернівецька ТГ – понад 600 грн. на 

одного жителя у кожній, натомість, у Кам’янецькій та Острицькій громадах 

даний показник не перевищує 100 грн. на одного жителя [42] (Додаток Д. 

Таблиця Д.15).  

 

 

Рис. 2.18. Надходження плати за землю територіальних громад Чернівецької 

області, грн/мешканця 

(Побудовано автором за даними [86]) 

 

Тваринництво Чернівецької області характеризується загальним 

зниженням індексу сільськогосподарської продукції [108]. В регіоні 
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спостерігається зменшення кількості поголів’я овець та кіз на 29,6%, великої 

рогатої худоби – на 62,8%, коней – на 72,1%, натомість, відбулося зростання 

поголів’я свиней та птиці на 8,6% та 28,7% відповідно. У господарствах 

населення вирощується понад 90% від загальної кількості поголів’я великої 

рогатої худоби, в тому числі і корів, вівців та кіз, 75% птиці та понад 55% 

свиней. Характерними змінами останніх десятиліть є скорочення у понад 10 

разів поголів’я великої рогатої худоби у власності підприємств, та, навпаки, 

зростання у 29 разів поголів’я птиці, а у фермерських господарствах у 394 рази 

(з 0,3 тис. голів птиці у 2000 році до 118,1 тис. голів у 2020 році). 

Відповідно, відбулися зміни і у виробництві продукції тваринництва. 

Загалом, виробництво м’яса у регіоні зросло на 41,5% у порівнянні з 2000 

роком, при цьому виробництво яловичини і телятини знизилось на 49,1%, а 

свинини та птиці, навпаки, зросло на 87,1% та 735% відповідно. Надої молока 

зменшились на 25,4%, а кількість яєць зросла на 88%. Найбільша частка від 

всього виробництва припадає на господарство населення, наприклад, понад 

94% виробництва яловичини і телятини та надоїв молока, понад 73% яєць тощо. 

Натомість, вирощування птиці для виробництва м’яса, та, відповідно, його 

найвища частка, спостерігається у підприємствах регіону – 79,6%, тоді як на 

господарства населення дана частка складає 20,4%. 

 

2.5. Соціально-інфраструктурний чинник 

Цей підрозділ в основному базується на опублікованому дослідженні: 

Телешман В.І. Роль соціальної інфраструктури у розвитку людського 

потенціалу населення Чернівецької області. Економічна та соціальна 

географія. 2021. Вип. 86. С. 67–76. 

 

Важливу роль у формуванні можливостей для забезпечення гідних умов 

життя, його рівня та якості, та підвищення рівня людського потенціалу 
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населення будь-якої території є розвиток та якісне функціонування всіх 

елементів великого комплексу соціальної інфраструктури, недостатній 

розвиток якої в сучасних реаліях несе загрозу не лише впливаючи на зниження 

основних соціально-економічних показників якості життя та благополуччя 

суспільства, але й виступаючи одним із головних дестимуляторів розвитку та 

існування інституції держави в цілому. В свою чергу, недостатнє вивчення 

впливу соціальної інфраструктури на людину, її потенціал на регіональному 

рівні, унеможливлює формування дієвих комплексних стратегій розвитку та 

відображає низький рівень обізнаності із реальними проблемами на місцях 

[118].  

Першою ланкою системи освіти є дошкільне виховання. Станом на 

початок 2020/21 навчального року у Чернівецькій області нараховувалось 385 

дошкільних навчальних закладів, що на 6 закладів більше, ніж у 2016 році 

[117], з яких 100 розташовані у міській та 285 у сільській місцевостях. 

Незважаючи на загальну тенденцію зростання кількості ДНЗ у області з 

початку століття (для порівняння, у 2000/01 навчальному році кількість таких 

закладів у регіоні складала 252 одиниці, а у 2010/11 році – 353), динаміка 

останніх років була негативною [118] – в період з 2015 по 2019 роки кількість 

ДНЗ скоротилась на 7 одиниць, і лише в наступному зросла на 13. Зменшення 

загальної кількості відбувалося за рахунок скорочення дошкільних навчальних 

закладів саме у сільській місцевості, проте, внаслідок реформи децентралізації 

та утворення територіальних громад, більшість з яких сільські, виникла 

ситуація відновлення ДНЗ, що були оптимізовані. Кількість місць у ДНЗ 

регіону поступового зростає і станом на 2020/21 рік становить 27503 одиниць, 

що на 25% більше ніж у 2010/11 році. Зокрема, у міських поселеннях це 

значення за відповідний період зросло на 16,5% і становить 12312 місць, а у 

сільській місцевості – на 32,8% до 15191 місць. Проте, протягом останніх 10 

років спостерігалось і загальне зростання кількості дітей у ДНЗ насамперед у 

сільській місцевості на 8,7% до 13737 дітей, тоді як у містах та селищах 
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міського типу цей показник знизився на 1,4% до 14601 дитини. Відповідно, у 

міських поселеннях кількість дітей, що навчаються в ДНЗ перевищують 

кількість місць в них на 18,6%. Загалом, охоплення дітей дошкільними 

навчальними закладами у регіоні становить станом на 2020/21 рік становить 

60% – у міській місцевості – 83%, а у сільській – 46%. 

За даними Порталу спроможності громад [86], станом на початок 2021/22 

навчального року в області функціонує 393 дошкільні навчальні заклади в яких 

навчається 28 359 дітей. В середньому на одну громаду України припадає 10,9 

ДНЗ та 799,3 дитини, тоді як на одну громаду Чернівецької області – 7,6 ДНЗ та 

545,4 дитини. Відповідно, в середньому, на один дошкільний навчальний 

заклад України припадає 73,6 дитини, а на один дошкільний навчальний заклад 

області – 72,2 дитини. Найбільша кількість закладів у Чернівецькій громаді – 

64, понад 20 одиниць – у Сокирянській та Кельменецькій громадах, окрім цього 

ще п’ять ТГ регіону характеризуються наявністю понад 10 діючих ДНЗ. 

Найменша ж кількість  дошкільних навчальних закладів у Вашковецькій, 

Карапачівській та Петровецькій сільських громадах – по 2 одиниці у кожній. 

Найбільша кількість дітей виховується у знову ж таки у Чернівецькій ТГ – 

9578, а понад 1000 дітей – у Сторожинецькій та Сокирянській громадах. 

Найменша кількість дітей виховується дошкільними закладами Карапчівської, 

Тереблеченської, Лівинецької, Волоківської та Кострижіської громад – менше 

150 осіб у кожній (рисунок 2.19). 
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Рис. 2.19. Характеристика кількісного розвитку закладів дошкільної освіти 

територіальних громад Чернівецької області 

(Побудовано автором за даними [86]) 

 

Середня освіта у Чернівецькій області забезпечується мережею 

загальноосвітніх навчальних закладів І, І–ІІ, І–ІІІ та ІІ-ІІІ ступенів навчання 

[117]. У регіоні простежується скорочення кількості закладів загальної 

середньої освіти – якщо у 2000/01 навчальному році у області функціонувало 

462 ЗНЗ, то у 2010/11 році – 447 [118], а у 2020/21 – лише 396. Проте, у регіоні 

відбувається поступове зростання кількості учнів, якщо у 2010 році їх кількість 

становила 99,8 тис. осіб, то до 2020 року зросла на 7,6% – до 107,4 тис. осіб.  

В середньому на одну громаду України припадає 11,7 ЗНЗ та 2969,6 

дитини, тоді як на одну громаду Чернівецької області – 8,3 ЗНЗ та 2100 дітей 

[86]. Відповідно, в середньому, на один загальноосвітній навчальний заклад 

України припадає 253,4 учня, а на один загальноосвітній навчальний заклад 

області – 254 учня. Найбільша кількість ЗНЗ та дітей, що навчаються в них 

закономірно притаманні Чернівецькій територіальній громаді – 62 одиниці та 

29885 осіб відповідно. У Сокирянській, Сторожинецькій та Кельменецькій 
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громадах кількість закладів середньої освіти перевищує 20 одиниць у кожній, 

найменша ж кількість ЗНЗ у Вашковецькій громаді – 2 одиниці. Окрім 

Чернівецької ТГ найбільша кількість учнів навчається у Сторожинецькій, 

Сокирянській та Новоселицькій громадах – понад 3000 осіб у кожній, 

найменше – у Лівинецькій, Волоківській, Вікнянській, Карапачівській та 

Кострижівській громадах – менше 600 учнів у кожній (рисунок 2.20). 

 

 

Рис 2.20. Характеристика кількісного розвитку закладів середньої освіти 

територіальних громад Чернівецької області 

(Побудовано автором за даними [86]) 

 

Знижується також і кількість учителів, що забезпечують навчально-

виховний процес, якщо у 2015/16 навчальному році їх кількість становила 12,3 

тис. осіб, то у 2020/21 році – 12 тис. осіб, тоді як кількість учнів за ідентичний 

період зросла з 97,6 тис. осіб до 107,4 тис. осіб. Середнє навантаження на 

одного вчителя по області – 9 учнів [118].  

За даними Департаменту освіти і науки Чернівецької обласної державної 

адміністрації станом на початок 2020/21 навчального року у регіоні 
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нараховується 16 закладів професійної (професійно-технічної освіти) у яких на 

кінець року нараховувалось 5,8 тис. учнів, з яких 2,6 тис. учнів випущених 

протягом року. Загалом, розвиток та реформування професійної Чернівецької 

області відповідає тенденціям загальнодержавного спрямування. Основними 

стратегічними цілями Стратегії розвитку системи професійної освіти області на 

період до 2027 року є підвищення ефективності функціонування мережі ЗПТО в 

ринкових умовах та покращення матеріально-технічного стану та доступності 

ЗПТО для вирішення яких сформовано цілу низку операційних цілей та завдань 

[118].  

У Чернівецькій області функціонує 5 закладів фахової передвищої та 11 

закладів вищої освіти. У закладах фахової передвищої освіти станом на початок 

2020/21 навчального року навчається 3,5 тис. студентів, а кількість прийнятих 

на навчання становить 0,9 тис. осіб. У закладах вищої освіти навчається 22,3 

тис. студентів, а кількість прийнятих на навчання становить 5,6 тис. осіб. 

Станом на 2020 рік у Чернівецькій області функціонує 3 наукові установи 

та заклади вищої освіти, що мають аспірантуру та в яких отримували 

відповідний науковий ступінь 257 осіб, що на 13 більше, ніж у 2019 році. 

Також, станом на 2019 рік 2 ВНЗ регіону мають докторантуру, а кількість 

докторантів на кінець року складала 10 осіб, що є одним з найнижчих 

показників за останні 15 років (наприклад, у 2005 та 2015 роках  кількість 

докторантів у наукових установах та закладах вищої освіти Чернівецької 

області складала 25 та 29 осіб відповідно) [118]. 

Освітня сфера завжди була візитною карткою України. Зокрема, при 

обрахунку індексу людського розвитку країни чи адміністративно-

територіальної одиниці будь-якого рівня враховується показник очікуваної 

кількісті років навчання. В Україні станом на 2018 рік він складав 15,1 року, що 

на 2,7 роки більше, ніж у 1990 році, та є значно вищим ніж як середньосвітове 

значення, яке складає 12,7 років, так і середнє значення показника групи країн 

регіону Європи та Центральної Азії – 14,6 років. Високими значеннями 
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характеризується і показник середньої кількості років навчання в Україні, що з 

1990 року зріс на 2,2 роки і станом на 2018 рік складає 11,3 роки. Для 

порівняння, середньосвітове значення у 2018 році становило всього 8,4 роки 

[115]. 

Проте кількість наукових кадрів у регіоні постійно скорочується. Так, 

станом на 2020 рік у виконанні наукових досліджень та розробок було задіяно 

552 працівники, що на 57 та 285 осіб менше ніж у 2019 [118] та 2016 роках 

відповідно [176]. Загалом, кількість дослідників за рік скоротилась на 10,5%, а  

техніків, навпаки, зросла на 17,9%. Серед всіх працівників (дослідники, техніки 

та допоміжний персонал) 83,2% мають вищу освіту, з яких 38,8% та 13,1% 

мають наукові ступені доктора філософії (кандидата наук) та доктора наук 

відповідно [118]. Для порівняння у 2016 році в області працювало 620 

дослідників, 63 техніки та 154 особи допоміжного персоналу, а із загальної 

кількості зазначених працівників 95 були докторами наук, 288 – докторами 

філософії, 300 – магістрами (спеціалістами), 37 – бакалаврами (молодшими 

бакалаврами, молодшими спеціалістами) [116]. 

Розвиток людського потенціалу територіальних громад, зростання якості 

життя їх мешканців неможливий без забезпечення населення високим рівнем 

медичного обслуговування. Елементами компонентної структури медичної 

сфери РМК Чернівецької області є: лікувально- та санітарно-профілактичні, 

амбулаторно-поліклінічні заклади, заклади швидкої і невідкладної допомоги, 

диспансери; заклади медико-соціального захисту населення, фармацевтичні та 

інші заклади [59]. 

Станом на 2020 рік у Чернівецькій області функціонує 41 лікарняний 

заклад на 6377 лікарняних ліжок, а також 279 лікарських амбулаторно-

поліклінічних закладів. Тенденція скорочення кількості складових мережі та 

кадрів охорони здоров’я регіону спостерігається ще з початку 90-х років 

минулого століття – кількість лікарняних закладів скоротилась майже вдвічі (на 

47,5%) з 1995 року [119], а лікарняних ліжок у них на 47,9% в порівнянні з 1990 



112 
 

 
 

роком, натомість кількість амбулаторно-поліклінічних закладів у порівнянні з 

1995 роком зросла на 93,8%.  

Загалом, у Чернівецькій області станом на 2021 рік функціонують 511 

закладів первинної медичної допомоги, відповідно, в середньому, на одну 

територіальну громаду регіону припадає 9,8 закладів, тоді як 

середньоукраїнське значення на одну громаду становить 10,8 закладів. 

Найбільша кількість закладів первинної медичної допомоги функціонує у 

Чернівецькій громаді – 121 одиниця, у Сокирянській – 36 одиниць. Ще в 11 

громадах області їх кількість становить 10 і більше одиниць. Найменша ж 

кількість характерна для Рукшинської, Сучевенської, Волоківської, 

Карапчівської та Банилівської сільських громад – по 2 заклади у кожній 

(рисунок 2.21). 

 

Рис. 2.21. Характеристика кількісного розвитку закладів первинної медичної 

допомоги територіальних громад Чернівецької області 

(Побудовано автором за даними [86]) 
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Характерною особливістю Чернівецької області в останні десятиріччя є 

різке зменшення кількості медичних працівників. Скорочення кількості 

середнього медичного персоналу розпочалося ще з середини 90-х років 

минулого століття [119], якщо у 2010 році їх кількість становила 9502 особи, то 

за 10 років знизилась на 21% і становить 7505 осіб станом на 2020 рік. Подібна 

ситуація у регіоні спостерігається і з кількістю лікарів, яка зменшилась 

протягом останніх 10 років на 8,9% і на сьогодні становить 5135 осіб. Загалом, 

Чернівецька область має вищий рівень забезпеченості населення медичними 

фахівцями – кількість лікарів усіх спеціальностей у регіоні на 10000 населення 

становить 57,3 особи, а кількість середнього медичного персоналу – 83,8 особи, 

тоді як середньоукраїнський показник дорівнює 54,4 лікаря та 74,2 особи 

медичного персоналу відповідно.  

Станом на 2019 рік на території регіону діяли 89 закладів оздоровлення та 

відпочинку, що на 49 одиниць менше, ніж у 2016 році, відповідно, зменшилась і 

загальна кількість місць у них – з 2885 до 2349 одиниць (з яких 1915 місць у 

закладах оздоровлення) у період з 2016 по 2019 рік. Загалом у 2019 році 10690 

дітей перебували у закладах регіону, з яких 4344 – у закладах оздоровлення. 

Загалом питома вага оздоровлених дітей (у загальній кількості дітей віком 7-16 

років) в області станом на 2019 рік складала 11% [118]. 

За останні десятиріччя у Чернівецькій області зросла кількість 

спортивних споруд. Так, з’явились нові спортивні майданчики, тенісні корти, 

футбольні поля, майданчики з тренажерним обладнанням, плавальні басейни, 

відкрились до того відсутні в області льодові арени, веслувально-спортивна та 

кінна база, велотрек, стрілецький стенд та стрільбище для стрільби із лука 

[118]. Проте, скоротилась кількості дитячих спортивних шкіл, у порівнянні з 

2015 роком закрилось 3 спортивні заклади і станом на 2020 рік у регіоні 

функціонує 34 таких школи. Одночасно зменшилась і кількість дітей, що 

займаються в них за ідентичний період на 22,5% до 11474 дітей у 2020 році.  
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Важливою передумовою всебічного розвитку населення територіальних 

громад, підвищення їх якості життя, є створення та функціонування потужної 

системи культурно-мистецьких закладів. Об’єкти інфраструктури культури та 

мистецтва Чернівецької області представлені театрами, музеями, бібліотеками, 

демонстраторами фільмів та клубними закладами. Починаючи з кінця ХХ ст. і 

до нашого часу у Чернівецькій області спостерігається зниження кількості 

бібліотек, демонстраторів фільмів та клубних закладів та зростання кількості 

театрів та музеїв [118]. 

У 2020 році в Чернівецькій області функціонували 379 бібліотек із 

загальним бібліотечним фондом у 5027 тис. примірників, що значно менше, ніж 

у 2000 році – 431 бібліотека з бібліотечним фондом у 6829 тис. примірників. 

Кількість демонстраторів фільмів скоротилась на 94,3% з 350 одиниць у 2000 

році до 20 одиниць у 2020 році. акількість клубних закладів з 403 одиниць у 

2000 році до 383 одиниць у 2020 році.  

За даними Порталу спроможності громад [86], кількість закладів 

культури (будинків культури, бібліотек, мистецьких шкіл та музеїв) становить 

934 одиниці, відповідно, в середньому, на одну територіальну громаду регіону 

припадає 18 закладів, що значно менше, ніж в середньому на одну громаду 

України – 24,7 закладів. Найбільша їх кількість функціонує у Чернівецькій – 67 

закладів, Кельменецькій та Сокирянській громадах – 62 та 55 закладів 

відповідно. Найменша ж кількість характерна для Боянської, Вашковецької, 

Красноїльської громад – по 3 заклади у кожній, а також для Новодністровської 

ТГ – 2 заклади культури.  

Стан соціальної інфраструктури Чернівецької області має цілу низку 

проблемних аспектів, що виражаються, насамперед, низькою якістю її окремих 

елементів та характеризуються кількісним скороченням передусім у сільській 

місцевості. Значна частина інфраструктурних об’єктів різного функціонального 

спрямування є побудованою ще за радянських часів та потребує реконструкції, 

модернізації, покращення своєї матеріально-технічної бази. Проблема 
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неможливості отримання населенням не просто якісних, а, загалом, послуг, як 

таких, ставила під сумнів виконання будь-яких стратегічних цілей щодо 

забезпечення соціальних, освітніх, культурних та інших потреб всього 

суспільства. Відсутність у значної частки населення можливості сходити в 

кінотеатр, отримати базові медичні чи освітні послуги за своїм місцем 

проживання небезпідставно дозволяло стверджувати про необхідність введення 

передусім на місцевому рівні комплексних заходів направлених на подолання 

значних диспропорцій розвитку та доступності об’єктів соціальної 

інфраструктури, які безпосередньо впливають на створення можливостей для 

реалізації населення та забезпечують сприятливі умови для розвитку його 

потенціалу [118]. 

Реформа децентралізації сформувала нові можливості для розвитку 

соціальної інфраструктури, адже територіальні громади отримали можливість 

особисто розпоряджатися власними доходами та реалізовувати нові підходи 

щодо функціонування її елементів. Так, наприклад, у Лівинецькій 

територіальній громаді регіону всі заклади культури були об’єднані в один 

Центр культурного простору, що став комплексною платформою з 

багатостороннього розвитку населення, сформувавши міцний культурний 

каркас території на основі чіткої взаємодії всіх відповідних інституцій 

населених пунктів громади, скооперувавши навколо себе їх мешканців. За 

словами стекхолдера S7, така зміна та подальше переформатування концепції 

діяльності культурних закладів є закономірною умовою процесу розвитку 

громади. Їх конкурентоспроможність в умовах бурхливого науково-технічного 

прогресу повинна полягати в нових креативних підходах організації заходів та 

проєктів з активним залученням населення, фаховості працівників інституцій та 

міжмуніципальному співробітництві, обміні досвідом та аналізі успішних 

державних та закордонних практичних кейсів цього напрямку.   
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Висновки до Розділу 2 

 

1. В результаті проведеного дослідження встановлено, що Чернівецька 

область характеризується вигідним фізико-географічним положенням. Регіон 

має достатню забезпеченість водними ресурсами – територія регіону 

знаходиться в межах басейнів двох великих річок – Дунаю (Прут, Серет, 

Черемош) та Дністра, які, разом із Буковинськими Карпатами, що 

простягаються на заході регіону, виступаючи потужними ядрами притягання 

туристів, формують значний природно-ресурсний потенціал території, зокрема 

за рахунок значної кількості та різноманітності рекреаційно-туристичних 

ресурсів. Ліси, що покривають 31,9% території області, значною мірою 

вплинули на спеціалізацію регіону та розвиток галузей лісової промисловості. 

Сусідське положення Чернівецької області є вдалим та визначається спільними 

межами із 4 регіонами України та 2 країнами – Румунією та Молдовою, тому, із 

52 територіальних громад області, 17 громад мають адміністративну межу із 

іншими регіонами України, 13 – із сусідніми країнами, а 4 – і з іншими 

регіонами, і з сусідніми країнами. 

2. З’ясовано, що результатом завершення реформи адміністративно-

територіального устрою України стало формування у Чернівецькій області 52 

територіальних одиниць базового рівня та 3 районів: Дністровського (у складі 

10 територіальних громад), Чернівецького (у складі 33 територіальних громад) 

та Вижницького (у складі 9 територіальних громад). Головними дискусійними 

моментами адміністративно-територіальний поділу Чернівецької області 

субрегіонального рівня визначено формування Вижницького району, кількість 

населення якого майже вдвічі менша ніж у відповідних критеріях методичних 

рекомендацій щодо формування районів України, а також обрання 

адміністративним центром Дністровського району селища міського типу 

Кельменці, що характеризується найкращою оптимальною зоною доступності, 

проте за рядом інших категорій поступається місту Хотин.  
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3. Визначено, що вплив реформи децентралізації на фінансову 

спроможність громад виразився підтримкою держави та можливостями 

міжнародної фінансової допомоги в процесі їх становлення, а також 

елементами бюджетної децентралізації, внаслідок якої 60% від податку на 

доходів фізичних осіб закріплювалось у бюджеті самих громад. Виявлено 

зростання головних напрямків фінансових надходжень перших 10 добровільно 

об’єднаних громад Чернівецької області за 1 півріччя 2016 року в порівнянні з 1 

півріччям 2015 року: єдиного податку – на 12,8%, плати за землю – на 58,2%, 

акцизного податку – на 60,8%, інших податків та зборів на 13,4%, а частка 

ПДФО склала 43,8% від загальних надходжень власних ресурсів до бюджетів 

громад. Загалом, сукупне значення власних ресурсів перших добровільно 

об’єднаних громад за цей період зросло в понад 2,5 рази і спостерігалось в усіх 

громадах, що говорить про підвищення їх фінансової спроможності.  

4. В результаті проведеного дослідження встановлено, що в 

Чернівецькій області склалась сприятлива демографічна ситуація. Виявлено, що 

територіальні громади регіону характеризуються значно молодшою віковою 

структурою населення: частка осіб молодше працездатного віку в області є на 

2,1% вище, ніж в середньому по Україні (частка 46 громад регіону перевищує 

середньоукраїнське значення), осіб працездатного віку – перевищує на 0,7% 

(частка 17 громад регіону перевищує середньоукраїнське значення), а старше 

працездатного – на 2,9% нижча (частка 42 громад регіону менше 

середньоукраїнського значення). Темпи скорочення населення протягом 

останніх 20 років у регіоні є значно нижчими ніж в Україні – -5,6% проти -

14,9% відповідно, а у 22 громадах насамперед на заході та півдні Чернівецької 

області спостерігається зростання чисельності населення, тоді як найгірша 

ситуація притаманна територіальним громадам півночі та сходу регіону. 

Найбільша кількість населення проживає у міських і селищних громадах 

області, а загалом середнє значення показника на одну громаду регіону на 7,1 
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тис. осіб менше, ніж середньоукраїнське значення. Значний вплив на зміну та 

розподіл населення регіону відіграє його міграція. 

5. З’ясовано, що фінансова спроможність переважної більшості 

територіальних громад Чернівецької області на вкрай низькому, та, навіть, 

критичному рівнях. Визначено, що дохідна частина загального фонду громади 

регіону на 31,2% менша, ніж в середньому на одну громаду України. Окрім 

60% від податку на доходи фізичних осіб, що повертаються до бюджету 

громад, найбільшим джерелом надходжень є єдиний податок, що характеризує 

насамперед підприємницьку активність населення громади. За цим показником 

лише одна громада регіону перевищує середньоукраїнське значення, а в 

загальному, даний вид надходжень на громаду області в середньому на 43,5% 

менший, ніж на громаду України. Натомість, надходження від плати за землю, 

що припадають на одну громаду регіону на 50,3% менші, ніж в середньому на 

одну громаду України і жодна громада Чернівецької області не перевищує 

середньоукраїнського значення.  

5. Значення видатків на різні сфери розвитку громади, що 

характеризують успішність виконання одного з основних завдань реформи 

децентралізації – створення повноцінного життєвого середовища для 

мешканців громад, підвищення їх рівня життя в тому числі за рахунок 

забезпечення надання якісних публічних послуг, у Чернівецькій області 

характеризуються значно нижчими значеннями кількісного вираження, ніж в 

середньому по громадах України. Обраховано, що показник капітальних 

видатків на одного мешканця громади регіону на 34,3% нижчий за 

середньоукраїнське значення (значення 4 громад перевищує середнє значення 

на одного мешканця громади України, видатки на функціонування житлово-

комунального господарства – на 58,1% (значення 3 громад перевищує середнє 

значення на одного мешканця громади України), а на культуру, фізкультуру і 

спорт – на 43,8% (значення 6 громад перевищує середнє значення на одного 

мешканця громади України). 
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6. Розвиток соціальної інфраструктури територіальних громад 

Чернівецької області характеризується своєю недостатністю як кількісного, так 

і якісного вираження, зважаючи на те, що середня площа однієї громади в 

понад двічі менша, ніж середні розміри громади України (155,7 км. кв. та 385,7 

км. кв. відповідно). Загальна кількість закладів дошкільної та середньої освіти, 

первинної медичної допомоги та культури (будинків культури, бібліотек, 

кінотеатрів та музеїв) перевищує середньоукраїнське значення на одну громаду 

зазвичай (окрім кількості медичних закладів, де серед лідерів – Брусницька 

сільська громада, та Мамаївська сільська, проте, складі якої селище міського 

типу Лужани) лише у великих за розмірами міських та селищних громадах 

регіону. Окрім цього спостерігається і загальне зниження відносних виражень, 

зокрема, для Чернівецької області, наприклад, характерне зменшення кількості 

вчителів та лікарів на кількість учнів та мешканців громад відповідно.  

 

 

Основні наукові результати розділу опубліковано автором у працях [42, 

74, 115, 116, 117, 118, 119]. 
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РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ 

ОБЛАСТІ, ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМКИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 

3.1. Рівень розвитку, кластеризація та типізація територіальних громад 

Чернівецької області 

Для дослідження розвитку територіальних громад Чернівецької області 

було використано метод рангів, щоб простежити закономірності розподілу 

значень та визначити внутрішньо регіональний та всеукраїнський рейтинг 

громад регіону за трьома категоріями: демографічного та фінансового розвитку, 

кількісної характеристики територіально-інфраструктурного забезпечення, а 

також метод кластерного аналізу, здійсненого у програмі Statistica методом 

Варда, для групування громад за спільністю досліджуваних ознак. Дослідження 

проводилось на основі ряду демографічних, інфраструктурних та фінансових 

показників оновленого Порталу спроможності громад станом на кінець 2021 

року [86], а також платформи “Дашборд “Бюджети територіальних громад 

України” підготовлений групою експертів Офісу підтримки реформ для 

візуалізації основних  показників виконання бюджету територіальних громад 

[17]. Всього проаналізовано показники 1439 сільських, селищних та міських 

громад, а також міста із спеціальним статусом Київ. В загальну кількість 

досліджених громад не увійшла 31 територіальна громада (Додаток А) на 

тимчасово окупованих територіях України, місто із спеціальним статусом 

Севастополь та територія Автономної Республіки Крим, затвердження 

адміністративних центрів та територій територіальних громад якої буде 

виконане після деокупації [86]. 

Демографічні показники. 

Кількість населення. Чернівецька, Сторожинецька, Сокирянська, 

Кельменецька та Новоселицька територіальні громади отримали найвищі ранги 

в регіоні за кількістю населення (1-5), із показниками, що перевищують середнє 
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значення кількості населення на одну громаду України (таблиця 3.1). Проте 

серед всіх ТГ України лише Чернівецька увійшла до першої сотні – 17 ранг. Ще 

6 громад Чернівецької області, із показниками нижчими, ніж середнє значення 

кількості населення на одну громаду України, але вищими, ніж в на одну 

громаду регіону,  отримали ранги з 6 по 11, а серед громад України – в межах 

від 374-го по 461-й – Кіцманська, Мамаївська, Глибоцька, Берегометська, 

Хотинська, Герцаївська. Серед решти 41 громади регіону - 15 за кількістю 

населення в загальноукраїнському рейтингу отримали ранги нижче 1000-го, а 2 

– нижче 1300-го (Карапчівська – 1310 ранг та Кострижівська – 1321 ранг). 

Зміна чисельності населення в період з 2001 по 2021 рік. За показником 

зміни чисельності населення в період з 2001 по 2021 рік 6 територіальних 

громад із найвищими рангами в області ввійшли до першої сотні 

загальноукраїнського рейтингу  – Великокучурівська (15 ранг), Чудейська (21), 

Красноїльська (34), Чернівецька (54), Кам’янська (83) та Петровецька (87). 

Окрім зазначених громад ще 17 характеризуються вищими показниками, ніж 

середнє значення на одну громаду України. Неполковецька, Брусницька, 

Банилівська, Ставчанська, Берегометська, Вашківецька, Кіцманська та 

Кострижівська громади, що отримали ранги з 24-го по 31-й відповідно, із 

показниками, що є нижчими, за середнє значення зміни чисельності населення з 

2001 по 2021 рік на одну громаду України, але вищими, ніж на одну громаду 

регіону, серед 1438 ТГ України отримали ранги з 293 по 556. Серед решти 

громад, 19 розмістились в межах тисячі громад загальноукраїнського рейтингу, 

а Лівинецька та Магальська, кількість населення яких за останні 20 років 

зменшилась найбільше в регіоні, отримали 1031 та 1085 ранги відповідно. 

 

 

 

 

 



122 
 

 
 

Таблиця 3.1. Внутрішньорегіональний та загальноукраїнський ранг 

територіальних громад Чернівецької області за показниками кількості 

населення та зміни його чисельності впродовж 2001-2021 років 

Показник Кількість громад 
Значення 

(тис. осіб) 

Ранги в 

регіоні 

Ранги в 

Україні 

Кількість 

населення 

5 громад 28,2 – 270,6 1 – 5 17 – 231 

Україна (на 1 ТГ) 26,3   

6 громад 18 – 20,7 6 – 11 374 – 461 

Чернівецька обл. (на 1 ТГ) 17,2   

41 громада 4,3 – 16,8 12 – 52 491 – 1321 

Зміна 

чисельності 

населення 

(2001-2021) 

Кількість громад 
Значення 

(%) 

Ранги в 

регіоні 

Ранги в 

Україні 

23 громади  -4,1 – 24,0 1 – 23 15 – 252 

Чернівецька обл. (сер. значення) -5,6   

8 громад  -5,7 – 14,7 24 – 31 293 – 556 

Україна (сер. значення) -14,9   

21 громада -15,2 – -31,8 32 – 52 570 – 1085 

*Складено автором за даними [86] 

 

Частка осіб молодше працездатного віку. Для 31 територіальної 

громади Чернівецької області характерна вища частка осіб молодше 

працездатного віку, ніж середнє значення цього показника на одну громаду 

регіону (таблиця 3.2), при цьому 11 з яких ввійшли до першої сотні 

територіальних громад України із найвищою часткою: Селятинська (21 ранг), 

Усть-Путильська (23), Конятинська (24), Петровецька (33), Путильська (34), 

Чудейська (58), Банилівська (66), Великокучурівська (74), Вижницька (82), 

Сторожинецька (86), Кам’янська (91). Ще 15 громад регіону із показниками 

нижчими, ніж середнє значення кількості населення на одну громаду області, 

але вищими, ніж на одну громаду України, що мають 32 – 46 

внутрішньорегіональний ранг та загальноукраїнський в межах від 606 

(Брусницька та Мамаївська громади) до 906 рангу (Мамалигівська громада). І 

лише 6 громад Чернівецької області мають меншу частку осіб молодше 

працездатного віку, ніж середнє значення для однієї громади України, з яких 3 

– з найнижчими показниками в області та рангами нижче 1100 в 
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загальноукраїнському рейтингу входять до складу Дністровського району – 

Кельменецька (1141 ранг), Новодністровська (1146) та Лівинецька (1154). 

Частка осіб працездатного віку. Чернівецька територіальна громада, що 

характеризується найвищою часткою осіб працездатного віку у регіоні 

отримала 13 ранг в загальноукраїнському рейтингу. Окрім громади обласного 

центру ще 4 ТГ Чернівецької області увійшли до першої сотні громад України з 

найбільшою кількістю населення віком 16-60 років до загальної кількості 

населення – Новодністровська (25 ранг), Красноїльська (51), Боянська (54) та 

Сучевенська (99). Загалом 12 територіальних громад мають значення вищі, ніж 

середнє значення для однієї громади області. Ще 5 територіальних громад 

Чернівецької області характеризуються показниками нижчими, ніж середнє 

значення частки працездатного населення за віком на одну громаду регіону, але 

вищими, ніж в на одну громаду України і всі вони входять до Чернівецького 

району – Ванчиковецька, Неполковецька, Магальська, Сторожинецька та 

Великокучурівська із рангами загальноукраїнського рейтингу в межах від 184-

го до 239-го. Решта 35 територіальних громад області мають нижчі значення 

показника, ніж середнє значення на одну громаду України, з них 3 громади – 

Вижницька, Сокирянська та Вікнянська отримали ранги нижче 1000-го – 1007-

й, 1058-й та 1138-й відповідно. 

 

Таблиця 3.2. Внутрішньорегіональний та загальноукраїнський ранг 

територіальних громад Чернівецької області за показниками частки осіб 

молодше працездатного, працездатного та старше працездатного віку 

Показник Кількість громад 
Значення 

(%) 

Ранги в 

регіоні 

Ранги в 

Україні 

Частка осіб 

молодше 

працездатного 

віку  

31 громада 18,6 – 25,7 1 – 31 21 – 497 

Чернівецька обл. (сер. значення) 18,6   

15 громад 16,5 – 18,1 32 – 46 606 – 906 

Україна (сер. значення) 16,5   

6 громад 15,3 – 16,2 47 – 52 976 – 1154 

Частка осіб  

працездатного 

віку  

23 громади  61 – 64,8 1 – 12 13 – 151 

Чернівецька обл. (сер. значення) 61,0   

5 громад  60,3 – 60,7 13 – 17 184 - 239 



124 
 

 
 

 Україна (сер. значення) 60,3   

24 громади 56,2 – 60,1 18 – 52 266 - 1138 

Частка осіб 

старше  

працездатного 

віку  

25 громад  16 – 20,1 1– 25 31 - 249 

Чернівецька обл. (сер. значення) 20,3   

17 громад  21,2 – 23,1 26 – 42 343-573 

Україна (сер. значення) 23,2   

10 громад 23,5 – 26,5 43 – 52 619-1037 

*Складено автором за даними [86] 

Частка осіб старше працездатного віку. Станом на кінець 2021-го року 

у 25 територіальних громадах Чернівецької області частка осіб старше 

працездатного віку є меншою, ніж середній показник на одну громаду регіону. 

Серед них 14 ТГ увійшли в першу сотню загальноукраїнського рейтингу, з 

найкращими показниками у Кам’янській (31 ранг), Красноїльській (33) та 

Конятинській (39) громадах, а ще 5 громад отримали ранги в межах від 102-го 

до 110-го включно. Вищими значеннями, ніж середнє значення частки осіб 

старше працездатного віку населення на одну громаду області, але нижчими, 

ніж на 1 громаду України характеризуються 17 громад регіону із рангами в 

загальноукраїнському рейтингу від 343-го (Новодністровська громада) до 573-

го (Ставчанська громада). Серед 10 громад регіону із найбільшою часткою осіб 

старше працездатного віку, 8 громад у складі Дністровського району. 

Кельменецька та Лівинецька громади отримали найнижчі ранги серед громад 

Чернівецької області – 934 та 1037 відповідно. 

За підсумковим внутрішньорегіональним рангом, що характеризує 

демографічну ситуацію територіальних громад регіону та відображає середній 

арифметичний ранг, обрахований на основі суми рангів, відповідно до місця 

кожної громади в регіональному рейтингу за кожним окремим демографічним 

показником було сформовано 5 груп регіонів:  

- група найвищого розвитку (середній арифметичний ранг до 12), до якої 

увійшли Сторожинецька, Великокучурівська, Кам’янська, Красноїльська та 

Чудейська громади. Сторожинецька та Великокучурівська ТГ, що 

характеризуються одночасно високою часткою населення молодше 

працездатного віку та низькою частою населення старше працездатного віку. 
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Окрім цього у Великокучурівській громаді спостерігається найкраща динаміка 

зміни чисельності населення протягом останніх 20 років, а Сторожинецька 

громада є однією з найбільших за кількістю населення у регіоні. Для 

Кам’янської, Красноїльської та Чудейської громад характерна одна з 

найкращих динамік зміни чисельності населення в регіоні, а також найнижчі 

значення кількості населення старше працездатного віку до загальної кількості 

населення; 

- група високого розвитку (середній арифметичний ранг від 12 до 21), до 

якої увійшли 11 територіальних громад регіону. Всі громади групи, окрім 

Чернівецької, Глибоцької та Герцаївської, характеризуються низькими 

показниками кількості населення, а також із Сучевенською та Острицькою 

громадами займають найвищі позиції за часткою працездатного населення. 

Одними із найбільших часток осіб молодше працездатного та найменших 

часток осіб старше працездатного віку у регіоні характеризуються Конятинська 

та Усть-Путильська громади, а також із Чернівецькою та Петровецькою 

громадами входять до десятки ТГ Чернівецької області із найкращою 

динамікою зміни чисельності населення за останні 20 років. Непритаманно 

низькими значеннями частки осіб працездатного віку для громад групи 

високого рівня демографічного розвитку характеризуються Конятинська, Усть-

Путильська та Путильська громади Вижницького району,а також Петровецька 

громада.  

- група значного розвитку (середній арифметичний ранг від 21 до 25), до 

якої увійшли 8 територіальних громад регіону. Всі територіальні громади, крім 

Мамаївської, Берегометської та Новодністровської характеризуються одними із 

найменших значень кількості населення в регіоні. Серед громад групи 

виділяється Селятинська громада, яка єдина входить до десятки ТГ регіону із 

найбільшою часткою осіб, молодше працездатного віку та найменшою часткою 

осіб старше працездатного віку, та, водночас, має одну із найкращих динамік 
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зміни чисельності населення. Новодністровська ТГ у свою чергу серед лідерів у 

регіоні за часткою осіб працездатного віку.  

- група недостатнього розвитку (середній арифметичний ранг від 25 до 

35), до якої увійшли 14 територіальних громад регіону. Всі громади групи 

характеризуються доволі високою часткою населення старше працездатного 

віку та від’ємними значеннями зміни кількості населення в період з 2001 по 

2021 рік. Новоселицька та Кіцманська громади мають непритаманно велику для 

громад групи кількість населення, Вижницька та Банилівська – частку осіб 

молодше працездатного віку, а Боянська, Новоселицька та Мамалигівська – 

частку працездатного населення; 

- група низького розвитку (середній арифметичний нижче 35), до якої 

увійшли 14 громад регіону. Майже всі територіальні громади виділеної групи 

характеризуються найгіршими значеннями за всіма демографічними 

показниками. Лише Сокирянська, Кельменецька, Хотинська громади 

характеризуються значною, а Клішковецька та Недобоївська – порівняно 

значною кількістю населення, а Магальська громада має непритаманно велику 

для громад групи частку населення працездатного віку (рисунок 3.1). 

 

Рис. 3.1. Демографічний розвиток територіальних громад Чернівецької області 

(Побудовано автором) 
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Територіально-інфраструктурні показники. 

Площа. За розміром території лише Сокирянська, Кельменецька, 

Сторожинецька та Берегометська територіальні громади перевищують середню 

площу однієї громади України. Сокирянська громада, що має найбільшу площу 

в Чернівецькій області серед всіх громад України посідає лише 265 місце та 

отримала відповідний ранг (таблиця 3.3). Меншими територіальними 

розмірами, ніж середні розміри однієї громади України, але більшими, ніж 

однієї регіону, мають 13 громад Чернівецької області, серед яких 9 знаходяться 

поза першою тисячею громад. Більшість громад регіону мають меншу 

територію, ніж середні розміри однієї громади регіону, та отримали ранги 

нижче 1150-го в загальноукраїнському рейтингу, а 4 громади – нижче 1400-го – 

Чагорська (1402 ранг), Карапчівська (1407), Кострижівська (1418) та 

Новодністровська (1437). Новодністровська міська територіальна громада, що 

сформувалась в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці – міста 

Новодністровськ, одна з трьох найменших за площею громад України. 

 

Таблиця 3.3. Внутрішньорегіональний та загальноукраїнський ранг 

територіальних громад Чернівецької області за показником розміру площі 

території 

Показник Кількість громад Значення (км2) 
Ранги в 

регіоні 

Ранги в 

Україні 

Площа 

4 громади 491,9 – 606,5 1– 4 265 – 375 

Україна (на 1 ТГ) 385,7   

13 громад 156,6 – 367,7 5 – 17 571 – 1149 

Чернівецька обл. (сер. значення) 155,7   

35 громад 7,1 – 155,5 18 – 52 1156 – 1437 

*Складено автором за даними [86] 

 

Освітні заклади. У Чернівецькій територіальній громаді функціонує 

найбільша кількість освітніх закладів в регіоні, тому за цим показником вона 

закономірно має найвищий ранг у Чернівецькій області та входить до 15 

громад-лідерів в Україні за цим показником (13 ранг). Окрім ТГ обласного 



128 
 

 
 

центру, ще 6 громад регіону перевищують середнє значення на одну громаду 

України за зазначеним показником – Сокирянська (115 ранг), Кельменецька 

(141), Сторожинецька (141), Герцаївська (308), Новоселицька (326) та 

Хотинська (375) (таблиця 3.4). В 7 громадах регіону кількість ДНЗ та ЗНЗ 

менше за середню кількість таких закладів на одну громаду України, але 

перевищує середню кількість на громаду Чернівецької області. Серед 

територіальних громад з внутрішньорегіональними рангами від 15 до 52 

включно, кількість освітніх закладів в яких менша, ніж в середньому на одну 

громаду регіону, 21 громада має ранг нижчий 1000-го, а Боянська, 

Кострижівська, Неполковецька, Волоківська, Карапачівська, Петровецька та 

Вашковецька – нижчий 1300-го. 

Заклади первинної медичної допомоги. Чернівецька територіальна 

громада за кількістю закладів первинної медичної допомоги увійшла до 10 

громад України, де їх найбільше – 7 ранг, а Сокирянська громада із 

внутрішньорегіональним 2 рангом, увійшла до перших 100 громад України – 54 

ранг. Окрім цього, ще у 8 територіальних громадах регіону кількість 

функціонуючих зазначених медичних закладів перевищує їх середнє значення 

на одну громаду України. Глибоцька, Герцаївська та Селятинська ТГ 

характеризуються меншою кількістю закладів, ніж середнє значення на одну 

громаду України, але більшою, ніж на 1одну громаду Чернівецької області – 

382 ранг у кожної із 3 громад. Нижчі значення, ніж середнє значення на одну 

громаду регіону, притаманні для 39 ТГ регіону, з яких 4 громади мають ранг в 

загальноукраїнському рейтингу нижче 1000-го, а ще 5 громад – нижче 1150-го 

(таблиця 3.4). 
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Таблиця 3.4. Внутрішньорегіональний та загальноукраїнський ранг 

територіальних громад Чернівецької області за показниками кількості закладів 

освіти, медичної допомоги та культури 

Показник Кількість громад 
Значення 

(одиниць) 

Ранги 

в 

регіоні 

Ранги в 

Україні 

Заклади освіти 

(ДНЗ+ЗНЗ) 

7 громад 25 – 126 1 – 7 13 – 375 

Україна (на 1 ТГ) 22,6   

7 громад 17 – 22 8 – 13 443 – 616 

Чернівецька обл. (на 1 ТГ) 15,8   

38 громад 4 – 15 15 – 52 689 – 1390 

Заклади 

медичної 

допомоги 

10 громад 11 – 121 1 – 10 7 – 345 

Україна (на 1 ТГ) 10,8   

3 громади 10 11 382 

Чернівецька обл. (на 1 ТГ) 9,8   

39 громад 2 – 9 14 – 48 442 – 1185 

Заклади 

культури  

10 громад 27 – 67 1 – 8 50 – 442 

Україна (на 1 ТГ) 24,7   

13 громад 18 – 24 9 – 21 519 – 737 

Чернівецька обл. (на 1 ТГ) 18   

39 громад 4 – 17 22 – 52 778 – 1412 

*Складено автором за даними [86] 

 

Заклади культури.  За сумарною кількістю будинків культури, бібліотек, 

музеїв та мистецьких шкіл в регіоні лідирують Чернівецька, Кельменецька, 

Сокирянська, Сторожинецька, Новоселицька, Хотинська, Герцаївська та 

Вижницька громади, з відповідними внутрішньо регіональними рангами 1-8, 

що кожна з яких переважає за кількістю зазначених закладів культури середнє 

значення на одну громаду України, а Чернівецька та Кельменецька ТГ мають 50 

та 66 ранг відповідно у загальноукраїнському рейтингу (таблиця 3.4). Меншою 

кількістю закладів, ніж середнє значення на одну громаду України, але 

більшою, ніж на одну громаду Чернівецької області характеризуються 13 ТГ 

регіону, з рангами від 519-го до 737-го, серед всіх громад України. Решта 31 

територіальна громада області має меншу кількість культурних закладів, ніж 

середнє значення на одну громаду регіону, серед них в загальному рейтингу ТГ 

України, 24 громади розміщені нижче 1000-го місця, з яких 10 громад – нижче 
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1300 місця, а Новодністровська громада отримала найнижчий для громад 

регіону 1412 ранг.  

За підсумковим внутрішньорегіональним рангом, що характеризує 

кількісний територіально-інфраструктурний розвиток територіальних громад 

регіону було виділено 5 груп регіонів: 

- група найвищого кількісного розвитку (середній арифметичний ранг до 

3), до якої увійшли Сокирянська та Кельменецька громади, які входять в трійку 

громад-лідерів за всіма територіально-інфраструктурними показниками 

(рисунок 3.2). 

- група значного кількісного розвитку (середній арифметичний ранг від 

3 до 9), до якої увійшли Чернівецька, Сторожинецька, Новоселицька, 

Берегометська та Герцаївська громади. Всі громади, окрім Чернівецької є 

лідерами, або входять в першу 10-ку найбільших за площею громад регіону, у 

складі яких значна кількість сільських населених пунктів, що визначає їх 

значний кількісний інфраструктурний розвиток. При цьому Берегометська 

громада характеризується незвично низькими для громад групи рангами за 

кількістю освітніх та культурних закладів, а Герцаївська – за кількістю закладів 

первинної медичної допомоги. 

- група недостатнього кількісного розвитку (середній арифметичний 

ранг від 9 до 15), до якої увійшли Кіцманська, Хотинська, Путильська, 

Мамаївська, Глибоцька, Клішковецька, Вижницька громади. Кіцманська та 

Хотинська ТГ характеризуються найбільшою серед громад групи кількістю 

освітніх та культурних закладів, Путильська – значною площею та кількістю 

медичних закладів. Водночас, у Вижницькій громаді в порівнянні з іншими 

громадами групи непритаманно мала кількість медичних закладів, а в 

Глибоцькій громаді доволі низький ранг за показником розміру території. 

- група низького кількісного розвитку (середній арифметичний ранг від 

15 до 30), до якої увійшли 16 громад регіону. Громади цієї групи здебільшого 

відзначаються середніми рангами за досліджуваними показниками. Більша 
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кількість медичних закладів, ніж в інших громадах групи, функціонує у 

Брусницькій, а освітніх закладів – у Острицькій громадах, що одночасно 

одними з найменших за площею серед громад даної групи. Натомість, 

Селятинська громада входить в п’ятірку найбільших за площею громад регіону. 

- група найнижчого кількісного розвитку (середній арифметичний ранг 

нижче 30). Найбільш представлена група, до якої увійшли 2 громади 

Чернівецької області, що характеризуються найнижчими кількісними 

показниками інфраструктурного розвитку, що безпосередньо пов’язано із їх 

невеликими розмірами. За всіма показниками, лише Красноїльська громада 

входять до 10-ки найбільших за розмірами громад. 

 

 

Рис. 3.2. Рівень територіально-інфраструктурного розвитку територіальних 

громад Чернівецької області 

(Побудовано автором) 

 

Фінансові показники. 

Доходи. За показником доходів загального фонду на одного мешканця у 

Чернівецькій області Селятинська, Магальська та Конятинська територіальні 

громади з 1-3 рангами у регіоні та 107, 251 та 290 рангами у 
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загальноукраїнському рейтингу відповідно, перевищують середнє значення 

цього показника на одну громаду України (таблиця 3.5). Серед 17 

територіальних громад, які характеризуються меншими відносними доходами 

ніж середнє значення на одну громаду України, але більшою, ніж на одну 

громаду Чернівецької області – 11 міських та 3 селищних, а загалом ці громади 

серед всіх громад України отримали ранги в межах від 302-го - Чернівецька 

міська громада, до 910-го - Кострижівська селищна громада. Доходи на одного 

мешканця решти 30 ТГ регіону є меншими, ніж середній показник на одну 

громаду Чернівецької області. Вже 26-та за внутрішньорегіональним рангом 

Острицька громада посідає лише 1016 місце з відповідним рангом у 

загальноукраїнському рейтингу, а 11 громад області з найнижчим 

внутрішньорегіональним рангом посідають місця нижче 1400-го серед всіх 

громад України. Петровецька сільська громада Чернівецького району, що має 

найменший дохід на одного мешканця у Чернівецькій області, отримала 

передостанній 1438 ранг серед досліджуваних громад України.  

 

Таблиця 3.5. Внутрішньорегіональний та загальноукраїнський ранг 

територіальних громад Чернівецької області за показниками доходів загального 

фонду та індексу податкоспроможності 

Показник Кількість громад 
Значення 

(грн/мешканця) 

Ранги в 

регіоні 

Ранги в 

Україні 

Доходи 

загального 

фонду 

3 громади 8479,4 – 10590,9 1 – 3 107 – 290 

Україна (сер. значення) 8417,5   

17 громад 5799,8 – 8414,5 4 – 20 302 – 910 

Чернівецька обл. (сер. значення) 15,8   

32 громади 912,1 – 5690,6 21 – 52 929 – 1438 

    Значення      

Індекс 

податкоспр

оможності 

3 громади 0,79 – 1,17 1 – 3 170 – 507 

Україна (на 1 ТГ) 0,8   

15 громад 0,35 – 0,6 4 – 17 817 – 1203 

Чернівецька обл. (на 1 ТГ) 0,34   

34 громади 0,14 – 0,33 19 – 52 1241 – 1435 

*Складено автором за даними [86] 
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Індекс податкоспроможності. За показником значення індексу 

податкоспроможності найвищі ранги отримали Новодністровська, Чернівецька 

та Заставнівська громади, у кожній з яких відповідний показник перевищує 

середнє значення на одну територіальну громаду України. В 

загальноукраїнському рейтингу Новодністровська та Чернівецька громади 

посідають 170 та 211 місце відповідно. Індексом нижчим, ніж 

середньоукраїнське значення, але вищим, ніж середньорегіональне 

характеризуються 15 громад Чернівецької області, серед яких Хотинська, 

Глибоцька, Путильська, Вижницька, Кіцманська та Сокирянська територіальні 

громади входять до 1000 громад із найвищим індексом податкоспроможності в 

Україні. Для решти 34 громад регіону притаманні ранги, що відповідають 

показникам, нижчим ніж в середньому на одну громаду регіону, ранг чотирьох 

з яких нижче 1420-го – Кам’янської, Петровецької, Ванчиковецької та 

Топорівської.   

Дотаційність. Новодністровська та Чернівецька громади єдині в регіоні, 

що характеризуються наявністю реверсної дотації, відповідно мають найвищі 

внутрішньо регіональні ранги – 1 та 2 відповідно. Окрім них рівень базової 

дотації Заставнівської громади є нижчим, ніж середньоукраїнське значення. 

Територіальні громади, для яких властиві ранги з 4 по 22 в рейтингу громад 

Чернівецької області включно, мають значення нижчі, ніж в середньому на 

одну громаду України, але вищі, ніж на одну громаду регіону. Нижчими 

значеннями, ніж середнє значення на одну громаду регіону характеризуються 

30 територіальних громад області. 

Частка витрат на оплату праці загальнодержавних функцій (місцеве 

самоврядування) від дохідної частини бюджету загального фонду. На 

функціонування місцевого самоврядування меншу частку витрат від дохідної 

частини бюджету, ніж середнє значення на одну ТГ України мають лише 4 

територіальні громади області – Чернівецька, Сторожинецька, Красноїльська та 

Чудейська, перші три з яких входять до першої сотні громад України з 
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найменшими відповідними витратами: Чернівецька – 48 ранг, Сторожинецька – 

80 ранг, Красноїльська – 147 ранг (таблиця 3.6). Більшою часткою витрат на 

органи місцевого самоврядування, ніж середнє значення на одну громаду 

України, але меншою, ніж на одну громаду Чернівецької області 

характеризуються 7 ТГ регіону, із рангами в третій сотні загальноукраїнському 

рейтингу. Решта 42 громади області витрачають більшу відповідну частку, ніж 

її середнє значення на одну громаду регіону. Найгірші значення, та, відповідно, 

найнижчі ранги притаманні Петровецькій, Топорівській, Кадубовецькій, 

Лівинецькій, Карапчівській та Горішньошеровецькій сільським громадам, що 

посідають місця нижчі 1400-го серед всіх ТГ України.  

 

Таблиця 3.6. Внутрішньорегіональний та загальноукраїнський ранг 

територіальних громад Чернівецької області за показником частки витрат на 

оплату праці органів місцевого самоврядування 

Показник Кількість громад 
Значення 

(%) 

Ранги в 

регіоні 

Ранги в 

Україні 

Частка витрат 

на оплату 

праці ОМС 

4 громади 9,5 – 12,3 1 – 4 48 – 147 

Україна (сер. значення) 12,4   

7 громад 13,2 – 14,2 5 – 11 204 – 282 

Чернівецька обл. (сер. значення) 14,5   

41 громада 46,9 – 14,8 12 – 52 324 – 1430 

*Складено автором за даними [86] 

 

Надходження єдиного податку. Серед всіх територіальних громад 

Чернівецької області лише у Топорівської надходження єдиного податку на 

одного мешканця є вищим середнього значення на одну ТГ України, тому в неї 

найвищий ранг серед громад області в загальноукраїнському рейтингу – 317 

(таблиця 3.7). Ще в 7 ТГ регіону єдиний податок в розрахунку на одного є 

мешканця вищим, ніж в середньому на одну громаду, та які, серед всіх громад 

України посіли місця в загальному рейтингу в межах від 382 по 963 включно: 

Чернівецька, Вікнянська, Хотинська, Новодністровська, Вижницька, 

Великокучурівська та Мамаївська. Серед решти 44 громад, що 
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характеризуються нижчими відповідними значеннями, ніж середнє на одну 

громаду регіону, лише Кіцманська міська громада також входить в перелік 1000 

громад України за розміром надходження єдиного податку на одного 

мешканця, решта ж громад мають нижчі ранги, а Банилівська, Селятинська, 

Чудейська, Петровецька та Красноїльська сільські громади характеризуються 

рангами нижчими 1400-го. 

Надходження плати за землю. Жодна із територіальних громад 

Чернівецької області не характеризується вищими значеннями надходження 

плати за землю в розрахунку на одного мешканця, ніж середнє значення на 

одну громаду України. Найвищі показники в регіоні притаманні Лівинецькій 

сільській громаді, яка має 706 ранг в загальноукраїнському рейтингу. Окрім 

Лівинецької громади ще 10 громад мають менші значення, ніж середнє 

значення на одну громаду України, але більші, ніж на одну громаду 

Чернівецької області, та які серед всіх громад України розміщуються в межах 

від 730 місця – Чернівецька громада, до 995 місця – Карапчівська громада 

(таблиця 3.7). Показники решти 41 громади регіону є нижчими, ніж середнє 

значення надходжень на одного мешканця громади регіону, а їх 

загальноукраїнський ранг є нижчим 1000-го. Кам’янецька та Острицька сільські 

громади з 51 та 52 внутрішньорегіональним рангом відповідно, 

характеризуються 1412 та 1417 рангами серед всіх громад України. 

 

Таблиця 3.7. Внутрішньорегіональний та загальноукраїнський ранг 

територіальних громад Чернівецької області за показниками надходження 

єдиного податку та плати за землю 

Показник Кількість громад 
Значення 

(грн/мешканця) 

Ранги в 

регіоні 

Ранги в 

Україні 

Надходження 

єдиного 

податку 

1 громада 965,1 1 317 

Україна (на 1 ТГ) 962,7 
 

7 громад 546,3 – 914,9 2 – 8 382 – 963 

Чернівецька обл. (сер. значення) 543,5 
 

44 громади 84,9 – 539,0 9 – 52 976 – 1435 

Надходження 

плати за 

Україна (на 1 ТГ) 803,7 
 

11 громад 425,8 – 621,7 1 – 11 706 – 995 
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землю Чернівецька обл. (сер. значення) 399,5 
 

41 громада 92,0 – 367,7 12 – 52 1076 – 1417 

*Складено автором за даними [86] 

 Видатки на житлово-комунальне господарство. Лише у трьох 

територіальних громадах області середнє значення кількості видатків на 

функціонування житлово-комунального господарства в розрахунку на одного 

мешканця вищі, ніж в середньому на одну громаду України, відповідно, 

Чернівецька, Селятинська та Мамаївська громади характеризуються 1-3 

внутрішньорегіональними рангами відповідно (таблиця 3.8). Для 18 ТГ регіону 

характерні нижчі показники, ніж середнє значення на одну громаду України, 

але вищі, ніж на одну громаду Чернівецької області, а для решти – нижчі, ніж 

середнє значення по громадах регіону. 

Капітальні видатки. За показником капітальних видатків на 1 мешканця 

громади найвищий внутрішньорегіональний ранг отримали Магальська, 

Чернівецька, Селятинська та Великокучурівська ТГ, значення показника кожної 

з яких є вищим, ніж середнє значення капітальних видатків на одну громаду 

України. Для громад регіону, що тримали ранги від 5-го по 16-й характерні 

нижчі показники від середньоукраїнського значення, але вищі, ніж в 

середньому на одну громаду Чернівецької області, а для решти 36 громад 

регіону властиві нижчі значення (таблиця 3.8). 

Видатки на культуру та спорт. Найвищими рангами за кількістю 

видатків на культуру, фізкультуру та спорт в розрахунку на одного мешканця 

характеризуються 11 міських та селищних громад області, для шістьох з яких 

властиві вищі значення, ніж середня кількість таких видатків на одну 

територіальну громаду України, та, відповідно, внутрішньорегіональних ранг з 

1-го по 6-й – Путильська, Хотинська, Новодністровська, Кіцманська, Глибоцька 

та Кельменецька громади (таблиця 3.8). Нижчі показники від 

середньоукраїнського значення, але вищі, ніж в середньому на одну громаду 

Чернівецької області характерні для 16 громад регіону, а решта 30 громад 

мають значення нижчі, ніж середнє значення по області. 
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Таблиця 3.8 Внутрішньорегіональний та загальноукраїнський ранг 

територіальних громад Чернівецької області за показниками видатків на ДКГ, 

культуру, фізкультуру і спорт та капітальні видатки 

Показник Кількість громад Значення (одиниць) 
Ранги в 

регіоні 

Видатки на ЖКГ 

3 громади 755,9 – 1320 1 – 3 

Україна (на 1 ТГ) 594,0 
 

18 громад 250 – 553,9 4 – 21 

Чернівецька обл. (на 1 ТГ) 249 
 

31 громада 12,8 – 247,9 22 – 52 

Капітальні видатки 

4 громади 1498,1 – 9150,2 1 – 4 

Україна (на 1 ТГ) 1223,0 
 

12 громад 855,4 – 1134,3 5 – 16 

Чернівецька обл. (на 1 ТГ) 804 
 

36 громад 52 – 760,9 17 – 52 

Видатки на 

культуру, 

фізкультуру та спорт 

6 громад 430,9 – 531,7 1 – 6 

Україна (на 1 ТГ) 422 

 16 громад 238 – 414,2 7 – 22 

Чернівецька обл. (на 1 ТГ)) 237 

 30 громад 52 – 229,1 23 – 52 

*Складено автором за даними [17] 

 

За підсумковим внутрішньорегіональним рангом, що характеризує 

фінансовий розвиток територіальних громад регіону було виділено 5 груп 

регіонів: 

- група значного фінансового розвитку (середній арифметичний ранг до 

5), до якої увійшла Чернівецька територіальна громада, що характеризується 1-

2 внутрішньорегіональними рангами окрім показника дохід загального фонду 

та видатків на культуру, фізкультуру та спорт в розрахунку на одного 

мешканця – 4 та 22 ранг відповідно. 

- група достатнього фінансового розвитку (середній арифметичний ранг 

від 5 до 9). Групу представляють Хотинська та Новодністровська територіальні 

громади, для яких притаманні високі ранги за показниками індексу 

податкоспроможності, рівня дотаційності бюджетів та видатків на фізкультуру 

та спорт в розрахунку на одного мешканця. Проте, обидві громади 
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характеризуються значними частками витрат на оплату праці ОМС від дохідної 

частини бюджету загального фонду, та відповідно, низькими рангами. 

- група недостатнього фінансового розвитку (середній арифметичний 

ранг від 9 до 20), до якої увійшли Вижницька, Селятинська, Глибоцька, 

Заставнівська, Мамаївська, Новоселицька, Великокучурівська, Магальська, 

Кіцманська, Неполковецька, Вікнянська, Сокирянська, Сторожинецька та 

Кострижівська громади. Переважна більшість ТГ групи характеризується 

середніми рангами за більшістю показників. Непритаманно високими рангами в 

межах від 1 до 3 включно загальнорегіонального рейтингу за показниками 

доходів загального фонду, видатків на ЖКГ та капітальних видатків на одного 

мешканця визначається Селятинська громада, за надходженням єдиного 

податку – Вікнянська, видатків на ЖКГ – Мамаївська, капітальних видатків – 

Магальська, індексом податкоспроможності та дотаційністю – Заставнівська, 

часткою витрат на оплату праці ОМС – Сторожинецька громади. Натомість, 

непритаманно низькими рангами (40 ранг і нижче) за кількістю капітальних 

видатків характеризуються Заставнівська, Сторожинецька та Кострижівська, за 

надходженням єдиного податку – Селятинська, за індексом 

податкоспроможності – Великокучурівська громади.  

- група низького фінансового розвитку (середній арифметичний ранг від 

20 до 35), до якої увійшли 22 територіальні громади Чернівецької області. 

Переважна більшість ТГ групи характеризується рангами нижче середнього за 

більшістю показників. Виключенням є громади, що за певними показниками 

увійшли до десятки громад регіону із найвищими рангами – це Конятинська 

Вашковецька та Чагорська, із високими значеннями доходів загального фонду 

на одного мешканця; Путильська – за показниками індексу 

податкоспроможності, дотаційності бюджету, та видатками на культуру, 

фізкультуру та спорт на одного мешканця; Вашковецька, Юрковецька, 

Конятинська та Вашківецька – за часткою витрат на оплату праці ОМС від 

дохідної частини бюджету загального фонду; Чагорська – за надходженням 
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єдиного податку в розрахунку на одного мешканця; Лівинецька, Кельменецька 

та Вашковецька – за надходженнями від плати за землю; Волоківська та 

Веренчацька – за капітальними видатками в розрахунку на одного мешканця; 

Кельменецька – за видатками на культуру, фізкультуру та спорт на одного 

мешканця. Навпаки, найнижчими рангами (50 ранг і нижче) характеризуються 

Лівинецька громада за часткою витрат на оплату праці ОМС, Брусницька та 

Острицька – за надходженням плати за землю, Тереблеченська – за видатками 

на ЖКГ, Рукшинська громада – за видатками на культуру, фізкультуру та спорт 

на одного мешканця. 

- група найнижчого фінансового розвитку (середній арифметичний ранг 

від 35 до 47), до якої увійшли Боянська, Красноїльська, Чудейська, Банилівська, 

Карапчівська, Ванчиковецька, Топорівська, Клішковецька, Кам’янецька, 

Горішньошеровецька, Тарашанська, Петровецька та Сучевенська. 

Територіальні громади групи характеризуються найнижчими рангами в області 

за фінансовими показниками. Виключення становлять Красноїльська та 

Чудейська громади, що за показником частки витрат на оплату праці ОМС 

мають 3 та 4 ранг відповідно, Топорівська громада із найвищим в регіоні 

рангом за надходженням єдиного податку, а Ванчиковецька та Банилівська 

громади входять в десятку ТГ регіону з найвищими рангами за показниками 

надходжень плати за землю та капітальних видатків відповідно (рисунок 3.3). 



140 
 

 
 

 

Рис. 3.3. Рівень фінансового розвитку територіальних громад Чернівецької 

області 

(Побудовано автором) 

 

За допомогою методу рангів за показниками демографічного, 

фінансового та територіально-інфраструктурного розвитку територіальних 

громад Чернівецької області було  виділено такі п’ять груп громад (рисунок 

3.4):  

 

Рис. 3.4. Рівень розвитку територіальних громад Чернівецької області  

(Побудовано автором) 
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- група 1 – Чернівецька громада високого рівня розвитку;  

- група 2 – Сторожинецька, Глибоцька, Новоселицька, Хотинська, 

Вижницька громади перспективного рівня розвитку;  

- група 3 – Мамаївська, Селятинська, Путильська, Кіцманська, 

Великокучурівська, Берегометська, Сокирянська Герцаївська, 

Новодністровська, Кельменецька громади недостатнього рівня розвитку;  

- група 4 – Заставнівська, Конятинська, Кам’янська, Вашківецька, 

Чагорська, Острицька, Мамалигівська, Юрковецька, Вікнянська, 

Неполковецька, Чудейська, Магальська громади низького рівня розвитку; 

- група 5 – Усть-Путильська, Волоківська, Красноїльська, 

Кострижівська, Брусницька, Недобоївська, Веренчацька, Тереблеченська, 

Ванчиковецька, Клішковецька, Кадубовецька, Кам’янецька, Ставчанська 

громади вкрай низького рівня розвитку; 

- група 6 – Вашковецька, Лівинецька, Банилівська, Сучевенська, 

Тарашанська, Карапачівська, Рукшинська, Петровецька, Боянська, Топорівська, 

Горішньошеровецька громади критичного рівня розвитку. 

За результатами аналізу дендрограми кластеризації регіонів України за 

демографічними, територіально-інфраструктурними та фінансовими 

показниками, що характеризують розвиток територіальних громад Чернівецької 

області було виділено 6 кластерів громад (рисунок 3.5):  
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Рис. 3.5. Групування регіонів України за показниками демографічного, 

територіально-інфраструктурного та фінансового розвитку (дендрограма 

кластеризації) 

(Побудовано автором) 

 

 

 

Рис. 3.6. Типи територіальних громад Чернівецької області за рівнем розвитку 

(Побудовано автором) 



143 
 

 
 

 

Тип 1 – сформований Чернівецькою громадою Чернівецького району, 

яка характеризується найвищими значеннями фінансових, територіально-

інфраструктурних та більшості демографічних показників, окрім частки 

молодше та старше працездатного віку.  

Тип 2 – сформований Кельменецькою та Сокирянською громадами 

Дністровського району, що є найбільшими за розмірами в регіоні, відповідно, 

характеризуються одними із найбільшими значеннями кількісного розвитку 

інфраструктури та кількості населення, проте, одночасно, демографічною 

кризою за всіма відносними значеннями, найгострішим процесом старіння 

населення в регіоні, та середніми значеннями фінансових показників.     

Тип 3 – сформований Заставнівською, Кіцманською, Магальською, 

Неполковецькою, Новодністровською, Новоселицькою, Глибоцькою громадами 

Чернівецького району та Хотинською громадою Дністровського району. Всі 

представлені територіальні громади мають у своєму складі місто або селище 

міського типу є північною, східною та південною осями розвитку Чернівецької 

області. Характеризуються значними демографічними проблемами, значною 

депопуляцією та чітко вираженими процесами старіння населення. Фінансовий 

розвиток виражається порівняно високими значеннями податкоспроможності та 

низьким рівнем дотаційності, проте, значним “проїданням” доходів у вигляді їх 

значної частки на оплату праці ОМС. 

Тип 4 – сформований Боянською, Ванчиковецькою, Веренчацькою, 

Вікнянською, Горішньошеровецькою, Кадубовецькою, Кострижівською, 

Мамаївською, Ставчанською, Топорівською, Юрковецькою громадами 

Чернівецького району, Лівинецькою, Брусницькою, Мамалигівською, 

Вашковецькою, Вашковецькою, Недобоївською, Клішковецькою, 

Рукшинською громадами Дністровського району та Брусницькою і 

Вашківецькою громадами Вижницького району. Для територіальних громад 

даного типу характерна надзвичайно складна демографічна ситуація, що 



144 
 

 
 

підсилюється порівняно незначною кількістю людських ресурсів, невеликі 

розміри громад формують незначну кількісну інфраструктурну забезпеченість, 

а низькі значення за основними фінансовими показниками формують їх низьку 

спроможність. 

Тип 5 – сформований Берегометською, Вижницькою, Конятинською, 

Путильською, Селятинською, Усть-Путильською громадами Вижницького 

району та Великокучурівською, Волоківською, Герцаївською, Красноїльською, 

Острицькою, Сторожинецькою, Тереблеченською, Чагорською, Чудейською 

громадами Чернівецького району. Для територіальних громад даного типу 

характерні порівняно сприятливі демографічні показники, вікова структура 

населення характеризується високою часткою дітей та низькою – людей 

похилого віку, проте, значною проблемою є значний механічний рух населення, 

через що для виділених громад є притаманною низька частка осіб 

працездатного віку. В цілому, громади цього типу характеризуються середніми 

значеннями дохідної частини бюджету. 

Тип 6 – сформований Кам’янецькою, Кам’янською, Карапчівською, 

Петровецькою, Тарашанською, Сучевенською громадами Чернівецького району 

та Банилівською громадою Вижницького району, для яких характерні найнижчі 

значення фінансових та інфраструктурних показників, невеликою кількістю 

населення, проте високими якісними значеннями (рисунок 3.6). 

 

 

3.2. Особливості децентралізаційних процесів в Україні. Кейс 

Кельменецької та Лівинецької громад 

 

Цей підрозділ в основному базується на опублікованому дослідженні: 

Zapototska V., Teleshman, V. Population perception of decentralization processes in 

Ukraine. The case of Kelmenetska and Livynetska communities. Вісник Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка. Серія “Географія”. 2022. 

Вип. 1 (82). С. 27-32. 

 

Сприйняття населенням України децентралізації та її головних завдань є 

важливим напрямком дослідження в географії, адже дає змогу сформувати 

більш глибоку оцінку успішності реформи за рахунок аналізу конкретних 

практичних кейсів на місцях. Саме тут проявляться доцільність комплексного 

підходу в дослідженні, адже перцепція мешканців тієї чи іншої громади дає 

змогу “облагородити” наявну статистичну інформацію, яка в умовах 

індивідуального використання далеко не завжди характеризується точністю та 

об’єктивністю. 

Дослідження перцепції населення щодо реформи децентралізації 

проводилось серед мешканців Кельменецької та Лівинецької територіальних 

громад в період з 15 січня по 24 лютого 2022 року. Для збору інформації 

використовувались метод анкетування, шляхом використання програмного 

забезпечення онлайн-інструменту Google Форма, а також розповсюдження 

анкет у друкованому вигляді. Вибірка склала 630 респондентів. Максимальна 

статистична похибка з імовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1.5 не перевищує 

3,95%. При проведенні опитування були враховані особливості демографічного 

складу та статево-вікової структури громад, а також їх система розселення. Всі 

респонденти були стратифіковані за такими категоріями: 

- стать: чоловіча та жіноча; 

- вік: до 18 років (в тому числі представлені учнями 9-11 класів); 18-34 

роки; 35-49 років; 50-59 років; 60 років і старше; 

- рівень освіти: повна загальна середня; середня спеціальна; вища; 

- розмір населених пунктів, в яких проживають: до 1000 осіб, 1000-2000 

осіб, понад 2000 осіб; районний центр смт. Кельменці (понад 7000 осіб). 

Питання 1-2 стосуються сприйняття змін мешканцями Кельменецької та 

Лівинецької громад: 
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Питання №1 “Головна мета реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади - наближення влади до людей та передача 

бюджетів на місця (від державних органів органам місцевого самоврядування). 

Чи відчули Ви зміни?” Понад половина респондентів не відчули ефекту 

наближення влади до людей та передачі бюджетів на місця, тоді як відчули такі 

зміни 23,4% серед опитаних жінок та 20,9% - чоловіків (Додаток В. Таблиця 

В.1). Найменше відчули вплив підлітки віком до 18 років, що пояснюється 

відсутністю сформованої позиції, щодо поставленого запитання - частка 

респондентів саме цієї вікової групи не змогла відповісти стверджувально чи 

заперечно - 43,3%. Серед людей похилого віку, що пройшли соціологічне 

опитування, частка тих, хто відчув зміни становить 13,2%, тоді як таких змін не 

відчули 3/4 вікової групи 60+, що є найменшим та найбільшим значенням за 

запропонованими варіантами відповідей відповідно. Навпаки, найбільше 

відчули зміни чоловіки та жінки вікових груп 18-34 роки – 29,7% та 35-49 років 

–27,5%.  

Серед всіх опитаних саме респонденти із вищою освітою найбільше 

відчули вплив реформи місцевого самоврядування – 26,6%, тоді як найменше - 

із повною загальною середньою – 16,7%., натомість, найменше відчули зміни 

чоловіки та жінки із середньою спеціальною освітою – 57,7%. Найбільша 

частка осіб, що стверджувально відповіли на запитання проживають у 

адміністративному центрі Кельменецької громади та Дністровського району – 

смт. Кельменці – 28,6% від загальної кількості опитаних цього населеного 

пункту, тоді як в інших така частка складає від 15,5% до 21,8% (рисунок 3.7). 
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Рис. 3.7. Окремі показники відповідей респондентів на запитання: “Чи відчули 

Ви наближення влади до людей та передачу бюджетів на місця після початку 

реформи децентралізації?” 

(Розроблено автором) 

 

Питання №2 “Чи змінилося Ваше життя після формування нових 

об'єднаних територіальних громад (протягом останніх декількох років)?” 

Якщо запитання про наближення влади та передачі бюджетів на місця 

викликало певні складнощі для формулювання власної конкретної позиції у 

значної частки респондентів, як таке, що на думку самих опитаних, потребує 

вираження фахової думки щодо загальних основ децентралізаційних процесів в 

Україні, то запитання щодо зміни життя респондентів протягом останніх років 

після формування нових об'єднаних територіальних громад стало більш 

практичним, таким, що базується на їх особистих відчуттях, реальне 

відображення яких є внутрішньою оцінкою власного розвитку життя та 

сформованих можливостей, чи, навпаки, їх відсутності. Не змогли відповісти на 
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поставлене запитання лише 13,4% чоловіків та 10,6% жінок, при чому саме 

жінки Кельменецької та Лівинецької територіальних громад були більш 

чутливими до змін – 40,6% з них відповіли, що жити за останні декілька років 

стало гірше, тоді як зміни на краще відчули лише 13,9%, на відміну від 

чоловіків – 34% та 16,1% відповідно (Додаток В. Таблиця В.2).  Закономірно, 

найбільша частка серед респондентів, що відчули покращення належить до 

вікової групи до 18 років – 24,3% учнів старших класів, натомість, найстарші 

вікові групи менш задоволені змінами – лише 12,8% та 6,3% респондентів 

віком 50-59 років та старше 60 років відповіли, що жити стало краще (рисунок 

3.8) [158]. 

Серед респондентів з вищою освітою найбільша частка тих, хто обрав 

варіант “Так, жити стало краще” -19,3%, тоді як така частка серед опитаних із 

середньою спеціальною та повною загальною середньою освітою є нижчою – 

14,4% та 10.6% відповідно. Найбільше відчули позитивні зміни у своєму житті 

протягом останніх років мешканці Кельменців – 18,6% серед опитаних, що 

проживають в цьому населеному пункті, тоді як не відчули ніяких змін – 40%. 

Натомість в інших населених пунктах досліджуваних громад з населенням 

понад 1000 осіб зазначили, що жити стало краще близько 15% серед всіх 

опитаних, найменше ж відчули позитивні зміни мешканці сіл з населенням до 

1000 осіб – 10,9%. 
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Рис. 3.8. Окремі показники відповідей респондентів на запитання: “Чи 

змінилося Ваше життя після формування нових об'єднаних територіальних 

громад (протягом останніх декількох років)?” 

(Розроблено автором) 

 

Питання 3-4 стосуються обізнаності мешканців Кельменецької та 

Лівинецької громад щодо змін адміністративно-територіального устрою, що 

стали важливим інструментом повноцінної реалізації реформи децентралізації, 

а питання 5 характеризує сприйняття таких змін та дає змогу простежити їх 

оцінку мешканцями громад: 

Питання №3 “Чи знаєте Ви, що внаслідок укрупнення районів в 

Чернівецькій області їх сформувалось лише 3: Дністровський, Чернівецький та 

Вижницький?” Населення Кельменецької та Лівинецької територіальних 

громад має достатній рівень обізнаності щодо процесів реформування 

адміністративно-територіального устрою в регіоні. Так, серед респондентів, 

49,2% чоловіків та 51,9% жінок добре обізнані з тим, що внаслідок укрупнення 
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у Чернівецькій області з 11 районів утворилося 3: Дністровський, Чернівецький 

та Вижницький, ще 35,6% мешканців та 34% мешканок досліджуваних 

територіальних громад володіють деякою інформацією щодо зазначених 

адміністративно-територіальних змін (Додаток В. Таблиця В.3). 

Однією із головних причин значної частки свідомих щодо цього питання 

мешканців досліджуваних громад, полягає в певній мірі дискусійному процесі  

визначення центру Дністровського району, що супроводжувався активними 

суспільними обговореннями, як між фахівцями профільних комітетів, 

експертами, представниками органів місцевого самоврядування (ОМС) регіону, 

так і звичайними жителями, що ділились своїми думками та позиціями в тому 

числі на побутовому рівні, спілкуючись з родичами, друзями та колегами. 

Селище міського типу Кельменці - районний центр колишнього 

Кельменецького району, в межах якого сформувалися дві територіальні 

громади, мешканці яких і стали респондентами проведеного дослідження, як 

один із двох головних “пунктів-кандидатів” на визначення центру призвів до 

підвищеної цікавості населення в питанні адміністративно-територіальної 

реформи на місцевому рівні, що сформувало їх чіткі позиції та вже зазначений 

високий рівень обізнаності. Найменше володіють інформацією щодо 

укрупнення районів респонденти наймолодшої та найстаршої вікових груп – 

частка юнаків та юначок віком до 18 років, що добре знають про 

адміністративно-територіальні зміни в регіоні становить  32,4%, а серед людей 

віком 60 років і старше – 46,3%, натомість, найвищою є частка обізнаних серед 

населення вікових груп 35-49 років та 50-59 років – 58,1% та 57% відповідно. 

Найбільш обізнані респонденти – це мешканці районного центру (рівень 

високої обізнаності – 55,7%), мешканці, що мають вищу освіту (62,3% серед 

всіх респондентів), та за сферою діяльності працюють в державних структурах 

(65,3% серед всіх респондентів), є фаховими спеціалістами або приватними 

підприємцями (58,7% та 64,2% серед всіх респондентів відповідно), тоді як 
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найменш обізнаними є жителі з повною загальною середньою освітою – 40,2% 

та ті, що проживають в населених пунктах до 1000 осіб – 47,3%. 

Питання №4 “Чи знаєте Ви, що після проведення реформи в межах 

колишнього Кельменецького району утворились дві окремі територіальні 

громади: Кельменецька та Лівинецька (в складі якої залишились села Лівинці, 

Подвір'ївка, Зелена, Козиряни, Михайлівка та Оселівка, що раніше були у складі 

Кельменецького району)?” В порівнянні з попереднім запитанням, кількість 

респондентів, що добре обізнані про результат процесу децентралізації - 

формування в межах колишнього Кельменецького району двох територіальних 

громад – Кельменецької та Лівинецької, є вищою. Так 62,1% чоловіків та 64,2% 

жінок, що пройшли опитування обрали варіант “так, добре знаю”, а ще 23,3% та 

23,9% відповідно – “так, дещо знаю”. Загалом, серед респондентів 8,3% 

відповіли, що нічого не знають про утворення нових громад, а 4,9% було важко 

відповісти на поставлене запитання (Додаток В. Таблиця В.4). 

Найвищою є частка обізнаних в утворенні нових адміністративно-

територіальних одиниць базового рівня серед респондентів вікових груп 35-49 

років та 50-59 років – 70% та 66,3% відповідно. Натомість, найнижчою є частка 

серед представників наймолодшої та найстаршої вікових груп – 51,4% 

респондентів віком до 18 років обрали варіант “Так, добре знаю”, а серед 

опитаних віком 60 років і старше такий показник становить 57,7%, тоді як 

нічого не знають про новоутворені громади 13,5% та 8,6% відповідно серед 

зазначених вікових груп (рисунок 3.9). 

Серед опитаних з вищою освітою добре володіють інформацією 70,5% та 

ще 19,8% дещо чули про формування двох різних територіальних громад, 

натомість серед респондентів, що здобули середню спеціальну освіту такі 

частки становлять 61,5% та 24,7% відповідно, а серед респондентів з повною 

загальною середньою освітою, ще менше – 56,1% та 27,3% відповідно. 

Закономірно, найбільш обізнаними є респонденти-мешканці Кельменців – 

76,3% з яких обрали варіант “Так, добре знаю” і лише 6,3% нічого не знають 
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про нові адміністративно-територіальні утворення. В населених пунктах з 

меншою кількістю населення відповідно знижується частка обізнаних 

мешканців, та, навпаки, зростає тих, які не володіють інформацією щодо цього 

питання: 

- населені пункти з понад 2000 осіб – “Так, добре знаю” – 62,7%; “Ні, нічого не 

знаю” – 8,9%; 

- населені пункти з 1000-2000 осіб – “Так, добре знаю” – 59%; “Ні, нічого не 

знаю” – 8,5%; 

- населені пункти до 1000 осіб – “Так, добре знаю” – 54,8%; “Ні, нічого не 

знаю” – 9,4%. 

 

Рис. 3.9. Окремі показники відповідей респондентів на запитання: “Чи знаєте 

Ви, що у Чернівецькій області утворилось 3 райони/у колишньому 

Кельменецькому районі утворилось дві громади?” 

(Розроблено автором) 
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Питання №5 “ Як Ви відноситесь до того, що в межах  колишнього 

Кельменецького району утворилося дві окремі територіальні громади: 

Кельменецька та Лівинецька?” Проведене опитування показало, що в цілому 

населення громад здебільшого незадоволене відповідним поділом колишнього 

Кельменецького району на 2 територіальні громади. Формування спроможних 

громад шляхом їх об’єднання, що розпочалось в Україні у 2015 році та, 

відбуваючись за принципом добровільності, не знайшло свого продовження в 

Кельменецькому районі. Якщо у 2017 році в кожному з 11 районів Чернівецької 

області самостійно об’єднались дві чи більше об’єднаних територіальних 

громад, то в Кельменецькому районі – жодної [3]. Із можливих причин: 

пасивність значної частки населення щодо децентралізаційних процесів в 

Україні та регіоні; бажання сформувати Кельменецьку територіальну громаду 

розміри та склад якої б відповідав колишньому Кельменецькому району; 

відсутність єдиної сформованої позиції критичної більшості населення щодо 

спільного кооперування та об’єднання в громади; відсутність стійких зв’язків 

між представниками ОМС та населення тощо. Лише 12,5% серед респондентів 

позитивно або скоріше позитивно відносяться до формування двох 

територіальних громад в межах колишнього Кельменецького району (11,6% 

серед чоловіків та 13,3% серед жінок), тоді як негативно або скоріше негативно 

– 40,7% (41,8% серед чоловіків та 39,8% серед жінок). Понад третина (36,7%) 

опитаних відноситься до таких змін нейтрально, а 10,1% - не змогли відповісти 

на поставлене запитання. Частка тих, хто підтримує такий поділ на громади є 

найбільшою серед вікових груп 18-34 роки та 35-49 років – понад 15% у 

кожній, найменшою ж у населення віком до 18 років та старше 60 років. Проте, 

якщо низький рівень підтримки молоді характеризується перш за все загальною 

нейтральною позицією – 56,8% чи відсутністю сформованої думки щодо цього 

питання – 16,1%, то для старшого покоління такий результат децентралізації не 

отримав підтримки на момент опитування – 50,3% респондентів даної вікової 
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категорії негативно або скоріше негативно відносяться до утворення двох 

територіальних громад (Додаток В. Таблиця В.5). 

Найбільш сформованою є позиція населення з вищою освітою, серед 

якого 13,8% надали позитивну оцінку щодо новоутворених громад, а 45,5% - 

негативну, що є найвищими частками за обома варіантами відповідей в 

порівнянні з населенням інших рівнів освіти. Найбільш незадоволені змінами 

респонденти, що проживають у Кельменцях – 52,8%, тоді як в решті населених 

пунктів частка опитаних, що обрали варіант “Негативно або скоріше 

негативно” коливається в межах від 34,2% до 39,4%, а підтримали такі зміни 

понад 12% у кожному з них.  

Для того, щоб зрозуміти, що найбільше хвилює мешканців Кельменецької 

та Лівинецької громад в чому вони вбачають найбільшу актуальність, було 

поставлене наступне запитання: 

Питання №6 “Оцініть важливість для Вашої громади, та України в 

цілому, запропонованих варіантів на Вашу думку”. Для визначення ключових 

проблем, що хвилюють мешканців досліджуваних громад та в подоланні яких 

вони вбачають найбільший позитивний ефект, респондентам було 

запропоновано оцінити важливість для власної громади та України в цілому 

наступних позицій за 10-бальною шкалою, де 10 балів – дуже важливо, а 1 бал - 

неважливо:  

- підвищення заробітних плат та пенсій;  

- подолання безробіття; 

- потужніша підтримка медицини та освіти; 

- покращення екологічного стану території; 

- розвиток культури і спорту; 

- покращення благоустрою; 

- повернення українців з-за кордону; 

- подолання корупції; 

- подолання корона вірусної кризи; 
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- закінчення війни на сході України; 

- повернення тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу (Додаток В. 

Таблиця В.6). 

Найбільш важливими рішеннями для розвитку громад та держави серед 

запропонованих варіантів респонденти обрали закінчення війни на сході 

України та підвищення заробітних плат та пенсій із середнім значенням 9,4 та 

9,3 бали відповідно. Зростання доходів та пенсійних виплат закономірно є 

найбільш актуальними для старшого покоління, що є найменш захищеними 

верствами населення, середня оцінка вікової групи 60 років і старше - 9,5 балів, 

проте, всі інші вікові групи окрім категорії респондентів до 18 років також 

оцінили важливість цього варіанту в межах від 9,2 до 9,4 балів.  Населення з 

вищим рівнем освіти та мешканці смт. Кельменці, що мають вищий рівень 

доходів в порівнянні з іншими позиціями своїх категорій, оцінили даний 

варіант в 9 та 9,2 бали відповідно, тоді як респонденти з повною загальною 

середньою освітою та середньою спеціальною в 9,4 та 9,5 балів, а мешканці 

сільських населених пунктів в межах 9,3 – 9,5 балів.  

Щодо варіанту, що позиціонує закінчення війни - респонденти не в 

залежності від віку, рівня освіти чи населеного пункту, де проживають, оцінили 

його важливість із середнім значенням 9 балів і вище у кожній категорії. Окрім 

цього, середнє значення понад 9 балів також характерне для варіанту 

“Повернення тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу” – 9,1 бал, що 

став найбільш актуальним для вікових груп 18-34 роки та 35-49 років – 9,3 – 9,4 

бали відповідно, респондентів з вищою освітою – 9, 3 бали та які проживають в 

смт. Кельменці – 9,3 бали.   

Подолання безробіття респонденти Кельменецької та Лівинецької 

громад оцінили з середнім значенням 8,8 бала. Варто зауважити, що для 

чоловіків актуальність цього варіанту є вищою, ніж для жінок – 9,0 та 8,7 балів 

відповідно. Найбільш високо оцінили даний варіант населення вікових груп 18-

34 роки – 9,0 бала та 35-49 років -  9,2 бала, що пояснюється перш за все 
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актуальністю пошуку роботи після навчання для респондентів молодшого віку 

та пошуку чи зміни робочого місця на більш високооплачуване для опитаних 

середнього віку, серед яких найбільша кількість молодих сімей з дітьми 

дошкільного чи шкільного віку. 

Відношення респондентів до покращення та більшої підтримки сфери 

освіти та медицини виявилось доволі одностайним – середнє значення оцінки 

важливості варіанту серед опитаних всіх вікових груп вище 8 балів і 

коливається в межах від 8 балів (респонденти вікової групи до 18 років) до 8,7 

балів (респонденти вікових груп 35-49 років та 60 років і старше) з середнім 

значенням серед всіх опитаних – 8,6 бала. Населення із вищою освітою, що 

пройшло опитування, вважає цей варіант більш важливим ніж респонденти, що 

здобули іншу освіту – 8,8 бала. Спостерігається чітка закономірність – чим 

більший населений пункт, тим більш актуальним для його мешканців є 

потужніша підтримка освіти та медицини. Оцінка респондентів в залежності від 

розміру населеного пункту, де вони проживають коливається в межах від 8,1 

бала в н.п. до 1000 осіб до 8,9 бала в селищі міського типу Кельменці.    

Респонденти засвідчили роль покращення благоустрою, що являє собою 

комплексну діяльність з вдосконалення та гармонійного поєднання природно-

антропогенного ландшафту території, як важливої умови розвитку власної 

громади та України в цілому, оцінивши даний варіант із середнім значенням у 

8,2 бала (жінки – 8,3 бали, чоловіки – 8,0 балів). Середні значення вище 8,0 

балів для цього варіанту характерні серед опитаних вікових груп від 18 до 59 

років, тоді як наймолодші та найстарші респонденти віком до 18 років та 60 

років і старше оцінили важливість поліпшення благоустрою в 7,9 та 7,6 бала 

відповідно. Серед опитаних, найвище оцінили даний варіант чоловіки та жінки 

з вищою освітою – 8,5 бала, тоді як респонденти з повною загальною та 

середньою спеціальною освітою зійшлись у думках – в середньому по 8 балів.  

Пандемія коронавірусу, перший випадок якої на території України був 

зафіксований 3 березня 2020 року, створила низку негативних передумов, 
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наслідки яких виражались як в безпосередній значній небезпеці для здоров’я та 

життя населення, так і для економічної та соціальної безпеки країни в цілому, 

створивши абсолютно нові реалії існування у зв’язку з додатковими 

обмеженнями та заборонами. На період опитування респонденти оцінили 

важливість подолання коронавірусної кризи у 8,2 бала із чіткою закономірністю 

зростання важливості варіанту із зростанням віку респондентів. Якщо для 

опитаних вікової групи до 18 років подолання наслідків Covid-19 стало одним 

із найменш важливих завдань із всіх запропонованих варіантів та було оцінено 

у 6,3 бали, то для людей, що на момент дослідження досягнули 60-річного віку 

та старше, подолання пандемії, навпаки, стало одним із найважливіших завдань 

та було оцінено у 8,8 бала.  

Важливість покращення екологічного стану респонденти оцінили з 

середнім значенням 7,6 бала. Серед опитаних найбільш актуальним 

запропонований варіант вважають респонденти вікової групи 35-49 років – 8,0 

бала та 18-34 роки – 7,7 бала, тоді як наймолодша та найстарша вікові групи 

віддали йому найменшу кількість балів – 7,1 та 7,3 бали відповідно. 

Респонденти, що проживають у сільській місцевості є менш вимогливими до 

необхідності поліпшення екологічних характеристик у громаді та Україні 

загалом, ніж респонденти з Кельменців. Мешканці населених пунктів до 2000 

осіб оцінили запропонований варіант у 7,3 бали,  тоді як жителі районного 

центру Кельменці – у 8,2 бали.  

Розвиток культурної та спортивної сфер громади та держави в цілому, 

ще один із варіантів, який респонденти-чоловіки оцінили вище ніж 

респонденти-жінки – 7,8 бала проти 7,3 бала. Спостерігається закономірність – 

чим молодша вікова група, тим вищим є оціночний бал запропонованого 

варіанту. Так, юнаки та юначки віком до 18 років оцінили важливість 

посилений розвиток культури та спорту у 8,3 бала, тоді як респонденти віком 

60 років і старше – у 6,9 бала.  



158 
 

 
 

Найнижчими значеннями з усіх запропонованих варіантів 

респондентами Кельменецької та Лівинецької територіальних громад було 

оцінено важливість повернення емігрантів з-за кордону – 6,4 бала. Більш 

актуальним цей варіант є для населення віком 60 років і старше – 6,8 бала, 

значення за іншими віковими групами коливається в межах від 5,9 до 6,4 бала. 

Респонденти всіх рівнів освіти визначили важливість повернення емігрантів у 

6,2 бали і вище. Мешканці сіл з населенням 1000-2000 осіб та Кельменців – у 

6,7 та 6,6 балів відповідно, мешканці сіл понад 2000 осіб та менше 1000 осіб – у 

6,3 та 5,9 бала відповідно (рисунок 3.10). 

 

Рис. 3.10. Окремі показники відповідей респондентів на запитання №6, 7 та 8 

(Розроблено автором) 

 

Питання №7 “Чи готові Ви брати безпосередню участь в розвитку 

Вашої територіальної громади” формує уявлення про суспільну позицію, 
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активність та зацікавленість мешканців досліджуваних громад бути не 

спостерігачами а учасниками їх розвитку. Загалом понад 3/4 всіх опитаних 

відповіли, що в тій чи іншій мірі готові брати безпосередню участь у розвитку 

своєї територіальної громади - позитивно відповіли 76,8% чоловіків та 75,5% - 

жінок (Додаток В. Таблиця В.7). Найбільша частка респондентів, що обрали 

варіант “Так, або скоріше так” серед вікових груп до 49 років – понад 80% у 

кожній, натомість люди похилого віку проявили найменшу готовність особисто 

брати участь в заходах з розвитку громади, лише 60% з них дали позитивну 

відповідь на дане запитання, тоді як відповіли заперечно 24,6% даної вікової 

групи. Проте, при особистому спілкуванні значна частка людей старшого віку 

відзначала не стільки відсутність бажання брати участь у розвитку власної 

громади, як обмежені можливості, що полягають у відсутності перш за все 

необхідних фізичних сил та ресурсів для суспільно корисної діяльності та певну 

психологічну самовідстороненість від справ власної громади через власний вік, 

тому важливим завданням як органів місцевого самоврядування, так і різних 

представників громадських організацій та активістів одночасно донести 

важливість та потрібність активної соціальної позиції кожного мешканця 

власної громади та створити можливості бути почутим та реалізації всіх верств 

населення [158].  

Загалом, населення Кельменецької та Лівинецької громад із вищою 

освітою займає активнішу громадянську позицію – позитивно відповіли на 

запитання 88,4% опитаних, найменша ж частка готових брати участь у розвитку 

громади серед респондентів із повною загальною середньою освітою – 65,9%. 

Найбільша кількість серед тих, хто визначився із відповіддю на дане запитання 

серед жителів районного центру Кельменці  - 82,2% респондентів з цього 

населеного пункту готові допомагати своїй громаді, 10,7% - ні; серед 

респондентів населених пунктів з понад 2000 осіб такі частки становлять – 

77,2% проти 15,2%; населених пунктів з населенням від 1000 до 2000 осіб – 
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73,2% проти 14,2%; населених пунктів з населенням до 1000 осіб – 70% та 

17,3% відповідно. 

Заключне запитання стосується дослідження різних рівнів 

територіальної ідентичності населення, як чинника консолідації українського 

суспільства:  

Питання №8 “Чи відчуваєте Ви себе..?”. Серед всіх респондентів 99,1% 

відчувають себе мешканцями своїх населених пунктів. Відповідно до вікових 

груп оцінка варіюється в межах від 97,3% серед респондентів віком до 18 років, 

до 100% серед мешканців територіальних громад віком 60 років і старше, що 

пройшли опитування. Значно нижчою є самоідентифікація населення із 

новоутвореними адміністративно-територіальними одиницями (Додаток В. 

Таблиця В.8). Так, мешканцями громади рахують себе 69,1%, а Дністровського 

району - лише 54,7% опитаних. Найвищою є частка респондентів, що рахують 

себе мешканцями Кельменецької чи Лівинецької громад, серед вікових груп 35-

49 років та до 18 років – 74,3% та 73% відповідно, тоді як, навпаки, найнижчою, 

серед населення 60 років і старше – 68,6%. Схожою є перцепція і щодо 

Дністровського району – 60,6% респондентів віком 35-49 років вважають себе 

мешканцями новоутвореного району, тоді як серед населення віком 50-59 років 

така частка становить 51,2%, а серед найстаршої вікової групи – лише 46,3%. 

Найбільша частка серед опитаних, що дала схвальну відповідь на запитання 

“Чи відчуваєте Ви себе мешканцем своєї громади” та “Чи відчуваєте Ви себе 

мешканцем Дністровського району”, серед респондентів із вищою освітою – 

76% та 60,9% відповідно, тоді як серед населення із середньою спеціальною та 

повною загальною середньою освітою – 70,2% та 51,2% і 65,5% та 46,2 % 

відповідно [158].  

Понад 90% опитаних кожної вікової групи вважає себе мешканцем 

Чернівецької області, а серед всіх респондентів така частка становить 93,7% 

(93,6% серед чоловіків та 93,7% серед жінок). Трохи нижчим серед 

респондентів є рівень сприйняття себе буковинцем – 90% (від 83,6% серед 
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опитаних наймолодшої вікової групи до 91,3% серед населення 35-49 років, що 

пройшло опитування). Населення з вищою освітою має найвищий рівень 

сприйняття себе, як мешканцями Чернівецької області так і буковинцями – 

95,1% та 93,2% відповідно. Серед всіх респондентів 99,7% вважають себе 

громадянами України. 

 

3.3. Аналіз позиції стейкхолдерів щодо розвитку Кельменецької та 

Лівинецької громад 

 

Кейс №1 - Реформа місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади - спроможні територіальні громади. 

15 липня 1997 року Верховною Радою України було ратифіковано 

Європейську хартію місцевого самоврядування  підписану від імені України 6 

листопада 1996 року в м. Страсбурзі [99], що стала основою децентралізаційних 

процесів в нашій державі та, відповідно, до статті 3 якої, місцеве 

самоврядування визначається як “право і спроможність органів місцевого 

самоврядування в межах закону здійснювати регулювання та управління 

суттєвою часткою публічних справ, під власну відповідальність, в інтересах 

місцевого населення” [38]. Пройде понад 20 років перш ніж в Україні в 

результаті проведеної реформи завершиться формування нових одиниць 

адміністративно-територіального устрою базового рівня – територіальних 

громад, що поклало початок новому етапу розвитку нашої держави.  

Відповідно до Концепції реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, формування спроможних 

об’єднаних територіальних громад є основним результатом ефективного, 

дієвого місцевого самоврядування та територіальної організації влади [96]. 

На думку стейкхолдера S7 з практичною реалізацією реформи 

децентралізації та утворення територіальних громад відбулось зростання їх 

фінансової спроможності: “Якщо раніше була одна – Лівинецька сільська рада 
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з бюджетом близько 1,5 млн. грн., то на сьогодні у новоутвореній Лівинецькій 

територіальній громаді, до складу якої окрім села Лівинці входять Зелена, 

Козиряни, Кроква, Михайлівка, Оселівка та Подвір’ївка, загальний бюджет 

складає близько 46 млн. грн., що значно розширює можливості для реалізації 

проєктів”. Проте, за словами стейкхолдера S7 поряд із фінансовими 

можливостями з’явилося і більше відповідальності – для успішної реалізації 

поставлених завдань та цілей потрібна наявність висококваліфікованих кадрів 

із відповідними вміннями навичками та практичним досвідом, адже далеко не 

кожен зможе реалізувати той чи інший проєкт. 

Відповідно до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” 

представницькі органи місцевого самоврядування  – сільські, селищні, міські, 

районні та обласні ради та голови представляють відповідні територіальні 

громади у межах свої повноважень до яких входить ціла низка положень у 

сферах соціально-економічного і культурного розвитку, освіти, охорони 

здоров’я, культури, галузі бюджету, фінансів і цін, регулювання земельних 

відносин та охорони навколишнього природного середовища тощо, тому несуть 

безпосередню відповідальність перед своєю громадою та державою за 

відповідність власної діяльності [97]. Зважаючи на це цілком закономірним 

стає те, що діяльність представницьких органів повинна характеризуватись 

якістю та відповідністю в межах власних завдань та компетенцій, ефективністю 

та злагодженістю дій, відповідати сталим вимогам конкретної сфери управління 

та  забезпечувати результативність та успішність власного функціонування.  

Саме тому, на етапі становлення громади одним із найважливіших 

кроків стейкхолдер S7 вважає створення потужної команди, діяльність якої 

може продукувати вдалі організаційні рішення, креативні та водночас дієві 

підходи, що сприятимуть гармонійному розвитку територіальної громади: “Для 

правильного направлення фінансів у потрібне русло ми почали формувати 

управлінську команду, але об’єктивно, на початку цього процесу в нас почали 

виникати труднощі”. Після реорганізації внаслідок децентралізації окремих 
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інституцій Кельменецького району, фахівці залишились працювати в межах 

новосформованих відділів Кельменецької територіальної громади, тоді як 

Лівинецька громада самостійно не володіла готовими кадрами відповідного 

рівня, зокрема, що стосується фінансової сфери. На думку стейкхолдера S8 

питання створення громадою дійсно сильної команди є надзвичайно важливим 

завданням та потребує фахових, в деякій мірі, скрупульозних працівників, що 

будуть особисто зацікавлені у вдосконаленні всіх напрямків її розвитку. 

Серед важливих змін, що безпосередньо вплинули на діяльність громад, 

особливо найменш фінансово спроможних, та на яку звернули увагу більшість 

стейкхолдерів, стали зміни у фінансуванні. Відповідно до Закону України “Про 

внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань 

організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних 

державних адміністрацій”: “правонаступник районної ради району… 

…зобов’язаний передати у комунальну власність територіальних громад усі 

об’єкти спільної власності територіальних громад району, які знаходяться на 

території цих територіальних громад, відповідно до розмежування видатків між 

бюджетами, встановлених Бюджетним кодексом України”  [90]. У свою чергу, 

відповідно до пункту 39 розділу VI Бюджетного кодексу України включеного 

згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020: “…З 1 січня 2021 року видатки на 

функціонування зазначених установ і закладів плануються та здійснюються з 

бюджетів таких територіальних громад” [18]. Таким чином, формування таких 

умов формує значне навантаження насамперед на сільські територіальні 

громади, які, як показує досвід, на етапі об’єднання та перших років існування 

характеризуються незначними фінансовими можливостями.   

Як зазначає стейкхолдер S11: “Реформа децентралізації є позитивним 

напрямком розвитку держави, але нажаль, ті ініціативи та задуми, які були 

закладені на першому етапі реформи поки що до кінця не реалізовані. Багато 

фінансових питань покладено на бюджети громад, які надто залежні від 

політики держави в цілому. До них відноситься і реформа медицини, освіти, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
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енергетичної безпеки, тощо”. Такої ж думки стейкхолдер S7: “Передавши нам 

соціальний напрямок, держава мала б передати також і відповідне фінансове 

забезпечення, але ми не отримали належної фінансової  підтримки, тому 

забезпечення зарплат соціальних працівників, утримання відповідних 

інституцій, придбання техніки відбувається за рахунок власного бюджету, що 

створює додаткове навантаження на громаду”. Стейкхолдер S6 зазначає, що 

вирішення даної проблеми є важливим завданням, зокрема в рамках питань 

соціального захисту: “До цього часу виплата компенсацій фізичним особам, що 

надають соціальні послуги, проводилась із соціального бюджету, проте зараз це 

переклали на плечі громад, при тому що розмір самих виплат зріс до одного 

прожиткового мінімуму, і всі вони за новими правилами мають покриватись 

саме бюджетом громади”. Такі проблеми в більші мірі притаманні саме 

невеликим, сільським громадам, фінансові можливості яких значно менші, ніж 

великих міських громад, яким виконати відповідні умови значно легше. Тому 

пропозиція громади полягає в можливості розгляду переведення таких 

соціальних виплат повністю або частково, в певному співвідношенні із 

конкретною громадою, на державний бюджет. 

На думку стейкхолдерів S1 та S2, здійснити повноцінний аналіз 

ефективності децентралізації можна буде лише згодом, адже більшості 

громадам потрібен час на те, щоб вдало сформувати команду відповідного 

рівня та компетенцій, використати всі можливості, що сформувались в процесі 

становлення реформи в Україні. Зокрема, за прогнозами стейкхолдерів, для 

визначення її впливу безпосередньо на освітню чи культурну сфери може 

знадобитися багато років, проте, позитивною стороною цього питання є те, що 

вже сьогодні кожна громада розуміє – її майбутнє в її руках, тому залишатись 

осторонь власних проблем означає бути проти власного зростання та розвитку.   

Як стверджує стейкхолдер S7: “Дійсно, перший рік роботи був дуже 

складним, ми зустріли на своєму шляху багато перешкод, але водночас 
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отримали безцінний досвід, зрозуміли, де були помилки і в якому напрямку 

краще працювати і розвиватись”. 

Кейс №2 Сильне село – спроможна громада. 

Розвиток сільських та селищних громад характеризується особливою 

своєрідністю, використанням власного сукупного ресурсного потенціалу та 

певними унікальними можливостями в порівнянні із фінансово 

спороможнішими міськими громадами, вдале використання яких здатне 

сформувати значні передумови для підвищення рівня та якості життя 

населення. 

Починаючи з 2014 року основним інструментом реформи 

децентралізації в Україні стало добровільне формування об’єднаних 

територіальних громад. У свою чергу, процес заохочення до пришвидшення 

реформи проявлявся у значній державні підтримці та широких можливостях 

завдяки донорським проєктам та програмам, що дозволяли новоутвореним ТГ 

отримувати значні фінансові вливання на розвиток власного зростання. Так, 

лише у 2016 році субвенції з державного бюджету об’єднаним територіальним 

громадам на розвиток інфраструктури становили 1 млрд. грн. та, за словами 

заступника Міністра розвитку громад та територій В. Негоди, мали значно 

посилити економічну спроможність та територіальну згуртованість громади 

[27], а зважаючи на те, що відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

“Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на підтримку розвитку об’єднаних територіальних громад” 

[94] формула, за якою відбувався обрахунок розміру субвенції залежала від 

кількості сільського населення об’єднаної громади, рівень можливостей для 

новосформованих громад Чернівецької області був значно вищий 

середньоукраїнського значення.  

Окрім цього ціла низка міжнародних проєктів, серед яких гранти 

Європейського Союзу, наприклад, проєкти “Підтримка політики регіонального 

розвитку в Україні (ППРРУ)” “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду 
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ІІІ” (МРГ ІІІ), програма ЄС “U-LEAD with Europe: місцеве розширення прав і 

можливостей, підзвітність та розвиток”; гранти Агентства США з 

міжнародного розвитку (USAID), наприклад, ”Децентралізація – шлях до 

кращих результатів та ефективності”, проєкт «Розробка курсу на зміцнення 

місцевого самоврядування в Україні (ПУЛЬС)”; програми Департаменту 

закордонних справ, торгівлі та розвитку Канади (DFATD), а також 

Європейського банку реконструкції та розвитку [81] та багато інших дозволяли 

об’єднаним територіальним громадам залучати значні позабюджетні фінансові 

надходження, створюючи передумови для власного розвитку. У свою чергу 

пасивність щодо добровільного об’єднання громад унеможливлювала 

використання додаткових фінансових ресурсів для зростання громад та не 

сприяла зростанню їх інноваційно-інвестиційного потенціалу. За словами 

начальниці відділу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ у 

2018 році Лілії Попової: “ті, хто об'єднався через рік, спізнився на рік, ті хто, 

об'єдналися через два роки – спізнилися на два роки, а ті, що досі не 

об'єдналися або не планують об'єднуватися – спізнилися на дуже багато. Ті, хто 

не об'єднався за чотири роки, втратили в середньому 10 бюджетів” [24]. 

Процес об’єднання територіальних громад Чернівецької області був 

доволі повільним. Кельменецька і Лівинецька громади ж остаточно 

сформувались лише у 2020 році, внаслідок загального об’єднання тих 

територіальних громад, які на момент затвердження перспективного плану не 

зробили це добровільно. За словами стейкхолдера S12, що підтверджує 

основний наратив представників Міністерства, ті громади, що утворилися 

раніше, з 2014 року, отримали значно більше можливостей для власного 

розвитку, адже за законодавством було передбачено, що вони отримують 

матеріальне забезпечення з бюджету України і за рахунок такої підтримки 

можуть розвивати різні напрямки зростання: “Повільне об’єднання населених 

пунктів Кельменецького району виразилось тим, що ми не потрапили в проєкт 

фінансування та допомоги об’єднаним територіальним громадам, та, 

http://dad.me.gov.ua/uk/donors/37
http://dad.me.gov.ua/uk/donors/37
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відповідно, не скористались цією великою можливістю”. Таким чином, 

Кельменецький район залишився на периферії загальних тенденцій, втративши 

можливості і програвши на старті реформи тим адміністративно-

територіальним одиницям, які її використали, адже приклади із сусідніми 

районами, в яких об’єднання територіальних громад відбулося до 2020 року, та 

які мали успішні кейси з використання додаткових позабюджетних надходжень 

на облаштування доріг, об’єктів соціальної інфраструктури, поліпшення 

благоустрою, вказує значні переваги добровільного об’єднання та передумови 

зростання рівня життя населення.  

Однією із найгостріших проблем Кельменецької та Лівинецької громад є 

фактична відсутність виробничих потужностей та низький рівень інноваційно-

інвестиційного потенціалу. Галузі харчової промисловості, що функціонували в 

Кельменецькому районі, були розформовані, що призвело до фактичного 

знищення промислового потенціалу розвитку. На думку стейкхолдера S10 

аналіз проблем повинен бути комплексним, адже: “Ми дивимось на погану 

дорогу – це не проблема дороги, дивимось на необлагороджену школу – це не 

проблема школи. Все це наслідки симптомної хвороби, суть якої залягає 

набагато глибше”. Ключовою проблемою громади вбачається відсутність 

бюджету розвитку, адже для того, щоб покращувати громаду, потрібні 

додаткові фінансові кошти, окрім тих, що йдуть на виплату заробітніх плат, 

тобто, фактично, “проїдання”. Насамперед це пов’язано із відсутністю 

виробництва та низькою підприємницькою активністю у громаді, що впливає 

на малі надходження податків до її бюджету. Тому, розуміючи важливість 

вирішення цієї проблеми, що притаманна для більшості громад Чернівецької 

області, стейкхолдер S7 визначає однією із пріоритетних цілей – створення 

нових робочих місць. На його думку, зокрема у Лівинецькій громаді є гарний 

потенціал для розвитку харчової промисловості створення у перспективі 

успішного молочного кооперативу, об’єднавши зусилля всіх мешканців.  
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Можливе відродження сільськогосподарського напрямку вбачають 

доречним і стейкхолдери S3 та S1, які зазначили, що колишній Кельменецький 

район, а, відповідно, і Кельменецька громада – сільськогосподарський регіон, 

де можна і потрібно розвивати сільське господарство насамперед за рахунок 

правильного залучення інвестицій, результативний пошук яких в компетенціях 

керівних структур громади, що несуть відповідальність за її розвиток. 

Зважаючи на значну кількість подібних вдалих прикладів невеликих 

фермерських господарств з виробництва найрізноманітнішої продукції в межах 

України, потрібно брати найкращі практики і реалізовувати їх, використовуючи 

значний місцевий аграрний потенціал. Підсумовуючи одностайність думок всіх 

стейкхолдерів, стейкхолдер S12 стверджує, що в громадах колишнього 

Кельменецького району дійсно сформувались унікальні агрокліматичні умови 

для вирощування сільськогосподарської продукції, проте, яку варто 

перероблювати на території громад, відновивши таким чином розвиток 

харчової промисловості. Створення своєрідного агропромислового кластера, до 

якого будуть входити молокопереробні, цукрові, плодоовочеві консервні 

заводи, що значно підвищить додану вартість продукції в порівнянні з простим 

продажем сировини, у свою чергу створить значну кількість робочих місць, 

підвищить інвестиційну привабливість громад та за рахунок покращення 

економічної ситуації, покращить демографічний стан громади та підвищить 

рівень життя населення загалом.   

Відсутність виробничих потужностей та, відповідно, нестача робочих 

місць вже давно створила у Кельменецькій та Лівинецькій громадах 

найгострішу демографічну кризу у регіоні. Кельменецька та Лівинецька 

громади за зміною чисельності населення в період з 2001 по 2021 роки 

посідають останні місця у регіоні із скороченням населення за останні 20 років 

на 26,2 та 29,2% відповідно. Депопуляція на понад чверть та майже третину від 

загальної кількості населення – яскравий приклад як значного природного 

скорочення, так і від’ємного сальдо міграцій населення громад, а зважаючи на 
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те, що частка осіб молодше працездатного у Кельменецькій та Лівинецькій 

громадах є найнижчою в регіоні – 15,3% у кожній, а старшого за працездатного, 

навпаки, найбільша – 25,9 та 26,5% відповідно, можна зробити закономірний 

висновок, що в перспективі ситуація буде лише погіршуватись (таблиця 3.9). 

 

Таблиця 3.9. Значення та внутрішньорегіональний ранг Кельменецької та 

Лівинецької громад за окремими демографічними показниками 

Показник Громада 
Значення 

(%) 

Ранг в 

регіоні 

Зміна чисельності населення  
Кельменецька -26,2 50 

Лівинецька -29,2 51 

Частка осіб молодше працездатного 

віку 

Кельменецька 15,3 50 

Лівинецька 15,3 52 

Частка осіб старше працездатного 

віку 

Кельменецька 25,9 51 

Лівинецька 26,5 52 

*Складено автором за даними [86] 

 

На думку стейкхолдера S10, якщо не створити можливості для 

діяльності та гідної оплати праці місцевим мешканцям, це сприятиме 

подальшому скороченню населення та фактичному вимиранню громади, адже 

навіть у сільських населених пунктах сусідніх громад, де, зважаючи на 

особливості віросповідання мешканців традиційною є багатодітність, 

відбувається зменшення кількості населення за рахунок значного від’ємного 

механічного руху у зв’язку із відсутністю робочих місць. Окрім цього, як 

зазначає стейкхолдер S3, особливу увагу варто звертати не тільки на кількісні, 

але й якісні втрати, адже навіть внутрішньорегіональна еміграція населення з 

Кельменецької громади характеризується значним “відтоком мізків” у сусідні 

громади, де окрім більшої кількості робочих місць створені кращі умови для 

власної реалізації кваліфікованих працівників, що є прикладом недостатньої 

конкурентоспроможності громади.  

Проблема недостатньої кількості кваліфікованих кадрів, які б 

створювали нові можливості розвитку територіальної громади за рахунок 



170 
 

 
 

якісного виконання поставлених завдань, ефективного пошуку нових 

можливостей та креативних підходів і свіжого погляду на конкретні практичні 

кейси, має значний негативний вплив для становлення будь-якої громади. 

Стейкхолдер S3 стверджує: “Кадри вирішують все!”. На його думку, діяльність 

органів місцевого самоврядування оцінюється виключно за результатами, що 

були досягнуті за конкретний період конкретною управлінською командою, яка 

була обрана мешканцями громади і, якщо таких результатів немає, постає 

запитання у дієвості та доцільності подальшого функціонування таких, 

делегованих народом, представників. Вдалі управлінські рішення потребують 

високого рівня експертності, креативності, здатності швидко аналізувати та 

апробувати значні масиви інформації, в пошуках можливих варіантів 

міжмуніципального співробітництва, залучення інвестицій, участі в грантових 

програмах, розробці завдань та проєктів, які необхідно виконати в 

найближчому майбутньому та стратегічних цілей, що стануть головним 

напрямком розвитку громади в довгостроковій перспективі, підвищенні її 

фінансової спроможності. На думку стейкхолдерів S2 та S3, питання 

результативності реалізації таких завдань та повсюдної наявності 

висококваліфікованих кадрів у громадах залишається відкритим. 

Важливим питанням для Кельменецької та Лівинецької громад є 

недостатня якість транспортної інфраструктури та, відповідно, логістичні 

проблеми, що виникають у зв’язку із цим. На думку стейколдера S11 одними з 

основних проблем Кельменецької громади є значна розгалуженість окремих 

сільських населених пунктів, що значною мірою впливає на комунікацію, а 

також ускладнена транспортна доступність.  

Дійсно, формування населених пунктів обох досліджуваних громад має 

характерну особливість – виділяються населені пункти, що розміщені на вісі 

основних транспортних шляхів (наприклад, смт. Кельменці, село Іванівці); 

населені пункти, що розміщені на периферії громад внаслідок їх формування 

біля головної водної артерії – річки Дністер (наприклад, села Комарів, 
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Дністрівка, Оселівка); населені пункти, що розміщені на периферії громад 

внаслідок відповідного формування лінії державного кордону України 

(наприклад, села Подвір’ївка та Зелена). Периферійні села мають складну 

доступність та є умовно “відрізаними” від головного транспортно-логістичного 

шляху, функції якого виконує автошлях регіонального значення Р63 “Данківці 

– Сокиряни”, та який сполучає територіальні громади сходу Чернівецької 

області безпосередньо із іншими частинами регіону та автошляхом 

національного значення Н03, що проходить територіями Чернівецької, 

Хмельницької та Житомирської областей.  

Так, стейкхолдер S7 зазначає, що важливість транскордонної співпраці із 

адміністративно-територіальними одиницями Румунії дозволить вирішити 

питання проблеми периферійності двох сіл громади: “Надзвичайно важливо 

реалізувати проєкти співробітництва та проведення своєрідного транспортного 

коридору з Румунії до України через територію нашої громади саме через село 

Подвір’ївка, адже якщо цього не зробити, село просто загине”. Населені пункти 

Подвір’ївка і Зелена значно “заглиблені” в територію Молдови, тому близько 

80% території сіл обрамлені кордоном України. Особливо негативним 

маркером є те, що дорога, яка веде до цих сіл у вкрай поганому стані та, 

фактично не зазнавала покращень ще з часів розпаду Радянського Союзу, тому, 

вирішення цього проблемного питання стейкхолдери громади рахують 

стратегічно важливою ціллю. 

Безперечно, особливими питаннями порядку денного є розвиток 

інфраструктури сфери культури та зміна парадигм її функціонального значення 

у житті мешканців громад. Відразу після початку реформи децентралізації цей 

кейс став важливим елементом багатьох суспільних обговорень. Так, у 2017 

році Міністр культури України 2016-19 років Євген Нищук зазначав про 

розширення функцій культурних інституцій в порівнянні з стереотипно 

нав’язаними радянським періодом, та відзначив пріоритетність “створення 

умов для формування єдиного соціально-активного культурного простору, 
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визначення основними функціями локальних закладів культури – інтеграцію, 

комунікацію, суспільну координацію, відтворення суспільних відносин” [19]. 

На думку стейкхолдерів S13 та S5, у зв’язку із реформою децентралізації 

та утворення в межах Кельменецького району двох територіальних громад, 

перед Лівинецькою громадою постало завдання механізму передачі окремих 

закладів у систему громади. Внаслідок цього було проведено реорганізацію 

будинку народної творчості та дозвілля з метою приєднання бібліотек, що 

знаходились в населених пунктах громади – саме так утворився Центр 

культурного простору, що поєднав всі заклади культури Лівинецької громади. 

За словами стейкхолдера S13, основна функція Центру – об’єднання всієї 

громади, мешканців кожного села в єдине ціле а також комплексний розвиток 

потенціалу населення та його творчих здібностей: “ Освіта – це розум нації, а 

культура – її душа. Якщо в нас не буде розуму і душі – не буде ні громади, ні 

України”.  

Напевно, найкращим прикладом успішності реалізованої реформи в 

зазначеному напрямку стало створення в тому числі на основі закладів культур 

територіальних громад в умовах війни – головної платформи з кооперації 

суспільства у їх організаційній, волонтерській діяльності, та, навіть, 

психологічній підтримці як місцевих жителів, так і внутрішньо переміщених 

осіб. Боротьба за незалежність показала справжню важливість того, що завжди 

нас об’єднувало, але справжню цінність якого ми відчули лише зараз, адже як 

підкреслив стейкхолдер S5: “Ми воюємо не тільки за територію, ми воюємо за 

власну культуру і ми її будемо відстоювати до кінця”.  

Кейс №3 Міжмуніципальне співробітництво як важливий 

інструмент розвитку територіальних громад. 

Реформа децентралізації та зміни адміністративно-територіального 

устрою, що перекроїли усталені внутрішньорегіональні кордони 

адміністративно-територіальних одиниць та призвели до формування цілої 

низки нових гравців на карті економічного та соціального життя України 
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водночас сформували нові виклики перед більшістю таких новоутворених 

ланок базового рівня. І якщо на законодавчому рівні можливості для кожної з 

них виділені абсолютно однаковим змістом, то на практиці реальна 

спроможність більшості територіальних громад самостійно вирішувати всі 

поставлені завдання та забезпечувати більшість напрямків різновекторного 

розвитку зіткнулась із закономірними проблемами насамперед недостатнього 

економічного рівня та обмеженого кадрового потенціалу, що, відповідно, 

впливають на формування порівняно незначних фінансових можливостей та 

недостатній кількості кваліфікованих працівників, які б могли розвивати таку 

громаду, забезпечувати зростання її сукупного ресурсного потенціалу. 

Зважаючи на це, важливим елементом у розвитку будь-якої територіальної 

громади повинно бути їх співробітництво, що дозволить комплексно 

вирішувати, як наявні проблеми, подолання яких самостійно не є можливим для 

кожної конкретної громади в коротко- чи середньостроковій перспективі, так і 

сприятиме гармонійному розвитку, використовуючи ресурсні переваги одне 

одного та підвищуючи рівень кооперації та тісної співпраці між громадами.  

Відповідно до Закону України “Про співробітництво громад”, 

співробітництво територіальних громад визначається, як “відносини між двома 

або більше територіальними громадами, що здійснюються на договірних 

засадах у визначених цим Законом формах з метою забезпечення соціально-

економічного, культурного розвитку територій, підвищення якості надання 

послуг населенню на основі спільних інтересів та цілей, ефективного 

виконання органами місцевого самоврядування визначених законом 

повноважень” [100]. 

Станом на листопад 2021 року між територіальними громадами України 

було укладено 761 договір, переважна більшість з яких направлені на 

об’єднання ресурсів для реалізації спільних проєктів, також, близько третини 

припадає на спільне утримання інфраструктурних об’єктів та надання послуг 

однією громадою іншій громаді, що неспроможна надавати їх самостійно [5]. 
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За словами стейкхолдера S7, міжмуніципальне співробітництво потрібне 

і повинно мати місце у розвитку громади: “На сьогоднішній десь Лівинецька 

громада співпрацює із Хотинською громадою у сфері інклюзивних послуг. 

Дітки з особливими потребами, що проживають у наших населених пунктах 

отримують якісну медичну допомогу за місцем проживання від кваліфікованих 

фахівців Хотинського інклюзивно-ресурсного центру, про що було домовлено 

після зустрічі із керівництвом сусідньої громади. Ми, не маємо своїх фахівців і 

поки що не наділені фінансовими можливостями вводити цей штат, тому, 

замість цього, ми оплачуємо їм проїзд і заняття із дітьми. Відповідно, 

отримавши вдалу практику такого співробітництва найближчим часом 

плануємо підписати відповідні договори”.  

Така форма співробітництва є доречним прикладом делегування одному 

із суб’єктів співробітництва іншими суб’єктами співробітництва виконання 

одного чи кількох завдань з передачею йому відповідних ресурсів [100]. 

Особливо доцільною така взаємодія є між територіальними громадами різних 

можливостей, наприклад, як у нашому випадку, міською та сільською. Останні, 

в переважній більшості не володіють значними можливостями насамперед 

фінансового, а, інколи, і кадрового забезпечення, що ставить під питання 

практичну реальність самостійної реалізації значних проєктів та планів без 

залучення позабюджетних коштів, направлених на розвиток громади. В такому 

випадку, міжмуніципальне співробітництво із ресурсно переважаючою міською 

громадою є можливістю, а спільна кооперація у вирішенні низки проблем та 

реалізації спільних проєктів – рушійною силою розвитку сільської громади, 

покращення рівня та якості життя її населення, зростання її інноваційно-

інвестиційного потенціалу. Cпівробітництво міських та сільських громад є 

одним з ключових напрямів загальної європейської політики регіонального 

розвитку, й зафіксовано актом Європейського Парламенту 2010 року під 

назвою “RURBAN” [122]. 
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Окрім цього є й інші форми співробітництва. Як стверджує стейкхолдер 

S10: “Між Лівинецькою та Кельменецькою громадами існують договори про 

міжмуніципальне співробітництво, що полягає у спільному утриманні 

інфраструктурних об’єктів”. Зокрема, це стосується приміщення архіву, що 

раніше виконував функцію відповідного головного центру колишнього 

Кельменецького району та який після реформи децентралізації перейшов 

Кельменецькій громаді, тому Лівинецька громада проводить співфінансування 

його утримання, чим значно заощаджує кошти власного бюджету.  

Важливість використання власних конкурентних переваг, є одним із 

головних аспектів спільної діяльності та розвитку громад. Одним із 

перспективних проєктів співпраці між Лівинецькою та Хотинською громадами 

є розвиток туристичної сфери та, відповідно, активна промоція власних 

рекреаційно-туристичних ресурсів. Хотинська громада небезпідставно володіє 

елементами таємничості та славетної історії і беззаперечно є потужним 

туристичним магнітом нашої держави, адже на її території розміщується 

загальновідома Хотинська фортеця, що входить до переліку 7 чудес України. За 

словами стейкхолдера S7, новоутворена Лівинецька громада поки що не 

володіє в достатній мірі фінансовою та кадровою можливістю братись за надто 

амбіційні пропозиції, проте вже були передумови створення спільного 

перспективного туристичного проєкту із Хотинською громадою, що мав на меті 

поєднати Хотинську фортецю та інші відомі дестинації громади із 

туристичними точками Лівенецької громади завдяки веломаршруту. 

Виникнення таких ідеї для реалізації є важливим кроком для подальшої 

співпраці, адже вказує на зацікавленість обох сторін у спільному розвитку та 

побудові гарних взаємовідносин.  

Одним із найвідоміших та наймасштабніших прикладів 

міжмуніципального співробітництва в Україні став форум “Dniester Canyon”, в 

межах функціонування якого, 14 липня 2021 року, відбулося підписання 

договору між 33 територіальними громадами 4 областей України [30], що 
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мають вихід до річки Дністер. На цьому заході також були представлені й 

Кельменецька та Лівинецька громади. Поблизу однієї із головних водних 

артерій України сформувались такі сільські населені пункти, як: Комарів, 

Дністрівка, Бабин, Грушівці, Нагоряни, Вороновиця, Коновка, Мошанець, 

Бернове, Перківці – Кельменецької громади, та Оселівка – Лівинецької 

громади. Головним завданням, що поставили за мету громади-підписанти 

закономірно стало використання власного природно-ресурсного потенціалу та 

розвиток туристичного потенціалу території, адже узбережжя річки Дністер, 

унікальна флора та фауна, що сформувалися в межах його каньйону та 

неймовірні за мальовничістю пейзажі, історичні формування та археологічні 

знахідки є дійсно унікальними, такими, що несуть особливу туристичну 

привабливість, повноцінно не використовувати яку є величезною помилкою. 

Водночас, обов’язковими кроками для розвитку такого повноцінного 

туристичного кластера повинні стати паралельний розвиток соціальної 

інфраструктури, покращення якості дорожного покриття, поліпшення 

екологічного стану головної річки та її приток, очищення їх русел тощо. Такий 

комплексний підхід до вирішення спільних проблем та водночас реалізації все 

тих же спільних можливостей в перспективі повинен стати важливою 

передумовою стрімкого розвитку придністерських громад. На думку 

стейкхолдера S7, головним завданням реалізації такого амбітного проєкту на 

сьогодні є важливість аналізу того, як таке співробітництво успішно 

використати для підвищення успішності громади та розуміння власного місця в 

межах такої співпраці.  

Характерною особливістю Чернівецької області є її прикордонність. 

Кельменецька та Лівинецька громади у своїй південній частині безпосередньо 

межують із територією Молдови та характеризуються територіальною 

близькістю із Румунією, що значно розширює можливості співпраці на рівні 

районів, громад та окремих населених пунктів. Особливо актуальними є форми 

багатосторонньої економічної, соціальної та екологічної співпраці, розвитку 
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прикордонної інфраструктури для налагодження тісних взаємозв’язків між 

сусідніми адміністративно-територіальними одиницями, адже окремі з них 

мають соціокультурні зв’язки, що сформувалися на основі історичних 

передумов спільного розвитку. Про можливості такої кооперації зазначає і 

стейкхолдер S7: “Ми вивчаємо можливості налагодження співпраці 

транскордонного співробітництва. Особливо актуальним та доречним є 

створення “транспортного мосту” із Румунією, що проходив би через вузький 

перешийок території Молдови до найпівденнішої точки громади – села 

Подвір’ївка та далі на території України вів би до міста Хотин з виїздом на 

автомобільні шляхи національного значення, що в перспективі створило б 

передумови та можливості для активних міжнародних перевезень. Це б значно 

сприяло економічному розвитку як території громади та регіону, так і всієї 

України в цілому”. Також, як зазначає стейкхолдер S7, делегація Лівинецької 

громади вже побувала у місті Бєльці (Молдова) для обміну досвідом, а також 

обговорювали можливості співпраці із місцевими керівниками ОМС: 

“Насамперед плануємо розпочати співпрацю у сфері культури, обміну 

мистецькими та традиційними надбаннями, що викликало цікавість та 

підтримку з обох сторін. Також, маємо на меті вирішення спільних проблем, 

адже така взаємодія об’єднує якнайкраще, бо, наприклад, необхідність дбати 

про розчищення русла чи укріплення берегів річки, на різних берегах якої 

розташовані наші села – це спільна проблема, яка потребує спільних дій та 

рішень”.  

Важливість співпраці та міцних зв’яків між громадами не тільки формує 

потужну основу для їх особистісного розвитку, але й є гарною передумовою 

соціально-економічного зростання для всього регіону. За словами стейкхолдера 

S6, набуті зв’язки із колишніми районами області вчора, позитивно впливають 

на співпрацю із територіальним громадами сьогодні: “Ми на постійному 

зв’язку із громадами Герцаївського, Новоселицького, Сторожинецького та 

інших колишніх районів, адже там залишились колеги, які зараз також 
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працюють в громадах. Тому, ми маємо налагоджені зв’язки і співробітництво, 

адже наше завдання працювати на захист та розбудову як громади, так і 

Чернівецької області в цілому. Ми співпрацюємо, кооперуємось, обмінюємось 

досвідом та думками для того щоб підвищувати якість результатів та розуміти 

загальні потреби населення”.  

Кейс №4 - Фандрайзинг та промоція – якісний показник 

спроможних громад. 

Неспроможність більшості новоутворених об’єднаних територіальних 

громад України в сучасних реаліях повністю забезпечувати власні суспільно 

важливі напрямки розвитку за рахунок лише внутрішніх податків та зборів є 

об’єктивними реаліями сьогодення децентралізації. За дослідженням експертів 

Програми «U-LEAD з Європою» та проекту SKL International за підсумками 

виконання місцевих бюджетів 872 з 1438 ОТГ за 2020 рік, навіть серед, на 

перший погляд, найспроможніших територіальних громад, що сформувались в 

межах міст обласного значення понад третина отримує базову дотацію, із 

найвищим рівнем дотаційності 22%, тоді як у територіальних громадах міських, 

селищних та сільських найвищі значення дотаційності перевищують 50%, а 

подекуди і 60% [39]. За такої ситуації стає очевидною потреба у діяльності 

органів місцевого самоврядування, громадських організацій представників 

бізнесу, направлена на залучення насамперед додаткових фінансових та інших 

ресурсів, що беззаперечно є прикладом ефективного управління. Участь в 

державних та міжнародних грантах, пошук донорів на 

внуштрішньорегіональній, загальноукраїнській чи міжнародній аренах, 

залучення споносорів чи приватних осіб для отримання додаткових 

позабюджетних коштів створює можливості для розвитку програм та проєктів в 

межах територіальної громади, що направлені на її розвиток. 

На думку стейкхолдера S4, з метою динамічного зростання економіки, 

ресурсного потенціалу, соціальних стандартів та належного рівня життя 

населення, необхідно створювати комфортні умови для проживання, 
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сприятливий клімат для роботи і життєдіяльності підприємств, установ та 

організацій, адже маючи певні здобутки у різних сферах, потрібно не лише 

зберегти їх, а й примножувати, забезпечуючи сталий розвиток громад. 

Стейкхолдер відзначає особливу важливість активності установ у боротьбі за 

фінансування та відзначає нещодавній успішний кейс такої діяльності: “У 

минулому році наша громада приймала участь у багатьох проєктах з метою 

залучення фінансових інвестицій. Саме завдяки перемозі в одному із них – 

урядовій програмі “Спроможна школа”, восени 2021 було покращено 

благоустрій приліцейної території – викладено привабливою тротуарною 

бруківкою простір перед центральним входом опорного закладу Кельменецької 

селищної ради – Кельменецького ліцею” (рисунок 3.11). 

 

 

Рис. 3.11. Облагороджена територія біля Кельменецького ліцею за рахунок 

позабюджетних коштів програми “Спроможна школа” 

1 серпня 2022 року 

(Фото автора) 

 

Активну діяльність у напрямку цілеспрямованого пошуку додаткових 

фінансових надходжень здійснюється у Лівинецькій громаді. За словами 
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стейкхолдера S10 громада нещодавно подала один проєкт на програму 

Українського культурного фонду, який вже пройшов стадію технічного 

розгляду і сьогодні перебуває на оцінці у експертів. Також важливим є 

напрямок покращення освітньої інфраструктури: “Плануємо подавати два 

проєкти по “Спроможній школі” для отримання субвенцій на капітальний 

ремонт системи опалення опорної школи, а також для капітального ремонту 

харчового блоку та їдальні в одному із навчальних закладів громади”. Саме 

інтенсивний підхід у фандрайзингу, на думку стейкхолдера S10, дає можливість 

не лише вирішити ті чи інші проблеми громади, але й ставити перед собою 

конкретні цілі, використовуючи зекономлені кошти бюджету на інші важливі 

завдання з її розвитку.  

Таким прикладом успішної реалізації залучення позабюджетних коштів 

Лівинецькою громадою, на думку стейкхолдера S13 став проведений влітку 

2020 року у селі Лівинці унікальний фольк-фестиваль “Мистецька толока”, що 

пройшов усі необхідні етапи конкурсного відбору, та був реалізований за 

рахунок коштів у розмірі 100 000 грн., затверджених на реалізацію заходів 

Регіональної програми розвитку культури на 2020‒2022 роки Стратегії 

розвитку Чернівецької області на період до 2027 року [113]. Зважаючи на те, що 

однією із стратегічних цілей регіону є "Розвиток людського капіталу як основа 

соціально-економічного зростання", проєкт “Мистецька толока” став частиною 

програми регіонального розвитку із збереження та популяризації культурного 

надбання українського народу та народів, що проживають на території області, 

та розвитку фестивального руху на Буковині [44] (рисунок 3.12). 

Такі заходи мають не лише культурне значення але й важливий 

консолідуючий ефект, адже окрім місцевих колективів були запрошені 

виконавці та гості із Кельменецької, Хотинської та Недобоївської громад, а 

сама толока отримала найвищі оцінки від учасників, глядачів та присутніх 

керівників ОМС, тому громада планує зробити це свято традиційним та 

проводити щорічно.  
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Рис. 3.12. “Мистецька толока” у селі Лівинці Лівинецької громади 

(Фото надані стейкхолдером S13) 

 

  Проте, активне залучення інвестицій в розвиток важко уявити без 

якісної промоції, створеної на основі розвитку основних конкурентних 

родзинок та переваг громади. Всі стейкхолдери сходяться на думці, що 

головною унікальністю Кельменецької та Лівинецької громад є Дністровський 

каньйон та власне річка Дністер (рисунок 3.13.), тому, закономірним є розвиток 

туризму, в тому числі міжнародного, що повинен стати важливим напрямком 

стратегічного розвитку самих громад, адже здатен комплексно вплинути на 

вирішення їх ключових проблем за рахунок вдалого використання власного 

природно-ресурсного потенціалу. Зважаючи на те, що сама річка проходить 

вздовж всієї північної частини Кельменецької та Лівинецької громад та 

сполучає цілу низку їх населених пунктів, перспективним буде створення 

повноцінного рекреаційного кластеру, на основі розвиненої мережі туристичної 

інфраструктури. Окрім цього, варто звернути увагу на можливості 

міжмуніципального співробітництва із громадами Хмельницької області та 

використання значного туристичного потенціалу їх узбережжя – наприклад, 
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туристичних потоків до бакотського Свято-Михайлівського печерного 

монастиря. 

 

Рис. 3.13. Дністровський каньйон зі сторони села Комарів Кельменецької 

громади (Бакота) 

30 березня 2022 року 

(Фото автора) 

 

Окрім цього, на думку більшості стейкхолдерів, громадам потрібно 

розвивати й інші принади, наприклад, зелений туризм, що останнім часом 

набуває все більшої популярності. Стейкхолдер S7 зазначає, що вже є 

пропозиції до місцевих фермерів щодо реалізації цього кейсу, зокрема, вдалого 

використання вівчарної справи в громаді, коли туристи могли б на власні очі 

побачити всі процеси з обходження тварин та обробки молока, скуштувати та 

придбати органічну продукцію, відвідати традиційний процес стрижки овець та 

отримали б можливість особистого контакту та спілкування з тваринами. Варто 

паралельно облагороджувати територію, створювати сприятливі зони для 

відпочинку людей та поєднувати привабливі дестинації в різних куточках 

громади одним туристичним маршрутом. На думку стейкхолдерів та мешканців 

Лівинецької громади, такими центрами притягання могли б стати Смарагдова 

долина з унікальною рослинністю в селі Подвір’ївка, Китроське джерело 
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мінеральних вод в селі Оселівка, локації народних майстрів, традиційної кухні, 

побуту тощо. 

Кейс №5 Громади в умовах війни. 

Широкомасштабний етап війни, початок якої був розв’язаний росією ще 

у 2014 році, якнайкраще відобразив головний практичний ефект проведеної 

реформи – створення міцного, самоорганізованого, консолідуючого 

суспільства, що проявило готовність реагувати на найскладніші виклики та 

загрози. І якщо Збройні сили України виступили першою лінією фронту, 

взявши на себе головний військовий удар, то територіальні громади, як 

інструмент децентралізації в Україні, виступили міцним тилом та підтримкою 

наших військових, та всіх співгромадян, які були змушені втікати внаслідок 

цілеспрямованих дій агресора на знищення не лише України, як держави, але й 

її народу, як основного носія її культурних цінностей та традицій. В такій 

ситуації, органи місцевого самоврядування, громадські та волонтерські 

організації, та прості мешканці громад сформували потужний плацдарм 

взаємодопомоги, виступивши своєрідним економічним та соціальним 

самоорганізаційним буфером, особлива потреба в якому виникла саме у перші 

дні широкомасштабної війни, та важливість якого тільки зростає із її 

продовженням. Тому, такі дії суспільства на рівні громад, що базуються на 

засадничих принципах субсидіарності, одного із основних положень 

децентралізації, неможливо переоцінити. Війна продовжується, як і триває 

важлива гуманітарна роль територіальних громад, що будуть працювати до 

остаточної перемоги у цій війні.   

Кельменецька та Лівинецька громади, як і всі інші адміністративно-

територіальні одиниці базового рівня заходу України розпочали активну роботу 

з перших днів широкомасштабної війни, проте цей шлях був нелегкий. “Все 

було не так просто, як ми до цього готувалися за умовними підручниками, 

інтуїтивно, адже до такого масштабного наступу не був готовий ніхто, ні люди, 

ні громади. Питання навіть в тому, чи була готова Україна?! За наслідками 
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перших 5 місяців війни бачимо, що, напевно, ні” – стейкхолдер S7 також 

зазначає, що у найперші дні з 24-го лютого самоорганізація захисту громади 

була дещо хаотичною. На його думку, утворення ініціативних груп чоловіків, 

що взялись барикадувати під’їзди до сіл, створювати блокпости та патрулювати 

вулиці, було абсолютно правильним рішенням, не позбавленим змісту, адже 

таке групування людей і готовність захищати рідну землю було ефективним 

проти зайвої уваги можливих диверсійних груп, що могли спостерігати 

готовність громади до самооборони. Проте, відповідно до Закону України “Про 

основи національного спротиву” були певні вимоги до розгортання 

територіальної оборони, що мали відбуватись заздалегідь [98] під егідою 

територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, адже ті 

самоорганізаційні сили, що на той час намагались забезпечити безпеку громади 

не перебували в частинах територіальної оборони, та не мали повноцінних 

засобів особистого захисту. 

Паралельно із поставленими завданнями захисту власних територій, 

перед громадами насамперед заходу України, постало інше важливе питання. 

Масштабність ракетних обстрілів, що були здійсненні росією по всій території 

нашої держави вже в перші години початку широкомасштабного військового 

наступу, безпосередній перетин десятків батальйонно-тактичних груп ворога 

кордону України з півночі, сходу та півдня, а також особливо значна 

концентрація військових зусиль із десантуванням, на захопленні столиці 

України – міста Київ, викликало наймасштабніше в новітній історії України 

переміщення осіб, що відбувалось до того ж в найкоротші терміни. Населення, 

рятуючи власне життя та життя своїх рідних і близьких, масово покидали свої 

домівки в зонах найбільшого ризику, та рухались в напрямку західних областей 

України. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в 

Україні, з 24 лютого 2022 року, третина українців була змушена покинути свої 

домівки – близько 7 мільйонів осіб були переміщені в межах України [21]. 

Тому, перед територіальними громадами західних областей постало важливе 
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завдання – створити умови для прийому всіх внутрішньо переміщених осіб, 

забезпечити їх всім необхідним для власної безпеки та нормального життя. 

Стейкхолдер S12 пояснює, що за законодавством України прийняття на 

облік внутрішньо переміщених осіб здійснюється безпосередньо в Управлінні 

соціального захисту населення, або в уповноважених осіб, визначених 

виконавчими органами місцевих рад. Також такі громадяни могли набути 

даний статус через портал “Дія”. Загалом, лише до Управління Дністровського 

району за час широкомасштабної війни для отримання довідки-підтвердження 

звернулося понад 3500 осіб. Стейкхолдер зазначає, що люди приїжджали з усіх 

куточків України, проте насамперед найбільше з Києва та Київської області. 

За словами стейкхолдера S6 у Лівинецькій територіальній громаді з 24 

лютого 2022 року проживало 650 осіб. В перші дні широкомасштабної війни в 

основному в населені пункти громади приїжджали мешканці Києва та області, 

зокрема, міста Буча. Загалом, внутрішньо переміщені особи представляли всю 

Україну – це були, окрім вищезгаданого регіону, жителі Донецької, 

Харківської, Миколаївської областей, мешканці безпосередньо міст Харкова та 

Маріуполя, що приїздили цілими сім’ями. Стейкхолдер зазначає: “З біженців 

було дуже багато сторонніх людей, які не мали в нашій громаді ні родичів, ні 

знайомих. Особливо багато таких громадян було в перші дні війни, найбільше з 

Києва та Київської області. Значно менше ВПО, що прибули до нашої громади, 

та в яких були родичі і знайомі. Вони прибували, адже рахували Чернівецьку 

область однією з найбільш безпечних”. Стейкхолдер S7 додав, що всі 

новоприбулі громадяни були розміщені у дитячих садках та гімназії населених 

пунктів Оселівка, Зелена, Лівинці, а також значна кількість була розосереджена 

в приватних будинках сіл громади: Подвір’ївки, Зеленої, Козирян, Лівинців, 

Михайлівки та Оселівки.  

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих 

територій України вже в березні-квітні 2022 року внутрішньо переміщеним 

особам, що перемістились зі східних, північних, південних та центральних 
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областей України розпочала надаватись щомісячна допомога у вигляді 3000 

грн. на кожну дитину чи людину з інвалідністю та 2000 грн. на кожну людину 

старше 18 років [37].  Проте, перші тижні широкомасштабної війни пройшли на 

фактичному самозабезпеченні переміщених людей, відповідальність та 

фінансова й інша підтримка та безпека життя яких, стала головним завданням 

саме територіальних громад, які їх прийняли. “Ми намагались максимально 

обмежити видатки громади – в першу чергу зупинили виплату всіх премій, 

необов’язкових витрат, щоб забезпечити функціонування комунальних 

закладів, в яких були розміщені ВПО, для можливості забезпечити їх 

продуктами харчування тощо. Ми намагались зекономити на собі і всі можливі 

ресурси направити на них, облаштувати їм комфортне перебування”  – 

підтверджує слова стейкхолдера S7 і стейкхолдер S6: “На початку 

широкомасштабного вторгнення ввесь колектив був готовий відмовитись навіть 

від зарплати у зв’язку із важким становищем у державі, що виникло через 

війну”.  

Станом на початок серпня 2022 року на території Лівинецької громади 

проживає 105 осіб, з яких 40 дітей, 44 жінки та 21 чоловік. Виїхало із території 

громади 545 осіб – 163 дитини, 238 жінок та 144 чоловіки. За ввесь від початку 

широкомасштабної війни в громаді проживало 22 внутрішньо переміщені особи 

віком 60 років і старше, з яких 19 проживає в Лівинецькій громаді і досі. Як 

зазначає стейкхолдер S7, кількість ВПО в найближчий час буде зростати, адже 

державою було оголошено про організовану обов’язкову евакуацію мешканців 

Донецької області, а, згодом, можливо, й інших прифронтових частих регіонів 

нашої держави. Чернівецька обласна адміністрація, за словами стейкхолдера, 

вже зробила запит на підтвердження місць в резервному закладі, який 

Лівинецька громада приберегла для нових переміщених громадян: “Ми готові 

пожертвувати навчанням в одному закладі, провести оптимізацію навчального 

процесу, щоб прийняти цих людей”. 
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Стейкхолдер S9 зазначає, що в їх населеному пункті з початку 

широкомасштабної війни проживало близько 150 осіб. Значна частина ВПО 

була розміщена в місцевій школі, багатьох людей прийняли місцеві мешканці, а 

інша частина зняла приватні будинки для проживання. Також для розмішення 

переселенців був підготовлений і дитячий садочок села. Найбільше прибулих в 

перші тижні після 24 лютого в Іванівцях також було із Києва, Ірпеня, інших 

населених пунктів, також була значна кількість ВПО з центральної частини 

України, зокрема Вінницької та Житомирської областей, міста Малин. Згодом 

напрямки, звідки прибували українці, тікаючи від війни, змістились у напрямку 

Лівобережжя України, зокрема, із Дніпропетровської та Харківської областей.  

Одним із ключових аспектів незламності українського народу, завдяки 

якому наша держава змогла витримати перший надзвичайно важкий удар, та 

продовжує вдало боротись за свою незалежність, з кожним днем нарощуючи 

перевагу над ворогом, стала потужна консолідація населення, всеохоплююча 

взаємна підтримка на всіх рівнях, що переросла у потужний волонтерський рух, 

як на рівні невеликих особистих внесків кожного громадянина, так і 

масштабних, організованих заходів та зборів на рівні територіальних громад, 

районів та регіонів нашої держави.  

Ключові інституції територіальних громад, в межах яких був і 

залишається зосередженим основний об’єм волонтерської роботи, стали 

об’єкти соціальної інфраструктури – зокрема будинки народної творчості та 

дозвілля, бібліотеки, клубні установи, потужна мережа яких дозволила 

закумулювати значні можливості, та які стали своєрідними центрами тяжіння 

людських, фінансових та гуманітарних ресурсів. В межах Лівинецької 

територіальної громади таку функцію почав виконувати новоутворений Центр 

культурного простору, мережа інституцій якого почала функціонувати відразу в 

двох напрямках волонтерської діяльності – насамперед забезпечення всім 

необхідним збройних сил України, що захищають нашу державу, а також 

підтримка ВПО, що проживають в громаді. За словами стейкхолдера S13, 
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працівники інституцій та населення з перших днів війни розпочали 

волонтерську роботу, створивши на базі Центру головну платформу допомоги 

як внутрішньо переміщеним особам, так і захисникам. Щодо допомоги першим, 

то було в найкоротші терміни організовано збір фінансової допомоги, 

продуктів харчування, одягу, взуття, постільної білизни, найрізноманітніших 

речей, що необхідні для повноцінного функціонування людей: “Місцеві 

мешканці несли з домівок все, що могли”. Стейкхолдер S7 додає, що до такої 

допомоги підключались і люди з інших країн: “Родичі мешканців громади  

організовували допомогу із закордону, і, співпрацюючи із благодійними 

організаціями, змогли забезпечити передачу для наших ВПО продуктів 

харчування та одягу, а ми, зі своєї сторони, забезпечували всю внутрішню 

логістику щодо доставки на території нашої держави”. 

Зовсім згодом, така діяльність стала базовою для збору коштів та іншої 

допомоги для пересилання у зону бойових дій нашим воїнам. За словами 

стейкхолдера S6 кожне село вкладає свою часточку і допомагає всім, чим може: 

“Коли надсилаємо передачі із допомогою на фронт нашим хлопцям, робимо 

підпис “Привіт з Лівинців”, і нам дуже приємно, коли воїни надсилають нам 

фото з отриманою від нас допомогою і дякують за підтримку. Тільки всі разом 

ми зможемо перемогти це зло, яке напало на нашу країну”. Стейкхолдер S7 

зазначає, що в хід йдуть всі ресурси, які є в громаді. Наприклад, після 

отримання конкретного запиту були використані навіть футбольні і 

волейбольні сітки, що були в наявності громади, з якого мешканці сплели 

маскувальні сітки для ЗСУ. За словами представників ОМС, зараз серед 

населення Лівинецької громади відбувається збір коштів на автомобіль для їх 

односельчанина, що захищає Україну на передовій. 

Стейкхолдер S9 також відзначає значну активність односельчан у 

допомозі Збройним силам України. В перші місяці війни населення села 

Іванівці настільки активно бажало підтримати військових, що зносили 

абсолютно всі запаси харчів, тому зараз окрім ВПО доводиться підтримувати і 
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людей старшого віку, що віддали майже все, що мали на збереженні для 

власного споживання. За його словами, активну участь у волонтерській 

діяльності також здійснюють люди родом з Іванівців із закордону: “Наші 

односельчани, що перебувають в Регіоні Валенсії в Іспанії, звернулися до 

місцевого сільського голови із пропозицією збирати гуманітарну для підтримки 

України і така допомога є офіційно затвердженою. Завдяки їх неодноразовим 

відправкам, ми допомагаємо нашим військовим, а також ВПО, багатодітним та 

малозабезпеченим мешканцям, що найбільше постраждали внаслідок 

військової агресії”. Окрім місцевого населення та допомоги із закордону в 

Іванівцях також були приклади волонтерства самих внутрішньо переміщених 

осіб. За словами стейкхолдера S9 група прибулих осіб з міста Малин провела 

збір коштів, за рахунок яких було відправлено необхідні речі на передову. 

Окрім цього, як зазначає стейкхолдер: “із цього кола активних ВПО одна з 

дівчат є професійною швеєю. Ми виділили їй невеличке приміщення та 

необхідні інструменти і так в нас розпочалось виробництво розвантажувачів, 

плитоносок, аптечок для наших військових”. В Іванівцях відбувалися 

благодійні ярмарки, що були організовані жінками, чоловіки яких воюють на 

фронті (рисунок 3.14). Окрім цього, завдяки зборам коштів односельчан, було 

придбано 5 автомобілів для ЗСУ (рисунок 3.15). 

 

 

Рис. 3.14. Благодійна ярмарка в селі Іванівці Кельменецької громади  

(Фото надані стейкхолдером S9) 
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Рис. 3.15. Деякі з придбаних авто мешканцями села Іванівці Кельменецької 

громади для потреб ЗСУ 

(Фото надані стейкхолдером S9) 

 

Також, два автомобілі для потреб ЗСУ було придбано стейкхолдером S3 

(рисунок 3.16). Окрім цього було сформувано на базі Кельменецького 

професійного ліцею пошив засобів для військових: аптечок, шоломів, 

плитоносок, розвантажувальних систем, сумок тощо, що здійснюється 

місцевими майстринями, а також внутрішньо переміщеними особами з Києва,  

Миколаєва, Одеси, які також працюють на допомогу військовим. За 

ствердженням стейкхолдера S3, допомога військовим надається вже багато 

років, але з початку широкомасштабного наступу майже всі зароблені кошти 

йдуть виключно на підтримку воїнам.  

 

Рис. 3.16. Одне із придбаних авто стейколдером S3 та організований простір 

швейного виробництва для потреб ЗСУ 

(Фото надані стейкхолдером S3) 
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3.4. Проблеми та перспективи розвитку територіальних громад 

Чернівецької області 

Тип 1 – сформований Чернівецькою громадою Чернівецького району 

(таблиця 3.10). 

 

Таблиця 3.10. Фактори SWOT територіальної громади першого типу 

Ключові переваги Ключові недоліки 

1.Вдале внутрішньорегіональне положення; 

2. Наявність розвинених транспортних 

шляхів (коридорів) в тому числі повітряне 

та залізничне сполучення; 

3. Загальне зростання кількості населення; 

4. Найбільша абсолютна кількість та частка 

трудових ресурсів від загальної кількості 

населення громади; 

5. Значний інфраструктурний розвиток;   

6. Місто Чернівці – освітньо-культурний 

центр регіону; 

7. Значний рівень фінансової спроможності; 

8. Розвиток промислового виробництва; 

9. Місто Чернівці - одне із 

найкомфортніших міст для проживання в 

Україні. 

 

1. Найнижча частка дітей у віковій 

структурі населення серед громад регіону; 

2. Нерівномірний розподіл населення в 

районах міста; 

3. Значна частка тіньової економіки та 

тіньової зайнятості; 

4. Високий рівень зношеності об’єктів 

інфраструктури, зокрема, міського 

електротранспорту пасажирських 

перевезень; значна кількість старого 

житлового фонду; 

5. Порівняно високий рівень 

антропогенного забруднення, зокрема 

атмосферного повітря та поверхневих вод.  

Ключові можливості Ключові загрози 

1. Практична реалізація, втілення проєкту 

індустріального парку; 

2. Створення доступної та функціонуючої 

інфраструктури міста та покращення 

надання послуг, підвищення рівня та якості 

життя населення; 

3. Реалізація потенціалу міжнародного 

аеропорту “Чернівці”; 

4. Розвиток багатовидового туризму; 

5. Розширення напрямків міжнародної 

співпраці у сферах вищої освіти та наукових 

досліджень, соціально-культурного обміну;  

6Залучення позабюджетних коштів за 

рахунок міжнародних проєктів та грантів; 

7. Розвиток IT-кластеру в межах міста. 

  

1. Поглиблення транспортної, соціально-

культурної ізоляції через недостатню 

міжрегіональну транспортну доступність та 

периферійність; 

2. Зростання темпів старіння населення; 

3. Відтік осіб працездатного віку, зокрема, 

висококваліфікованих, в міста більших 

можливостей чи закордон; 

4. Проблема утилізації твердих побутових 

відходів. 
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Основні операційні цілі та завдання розвитку громади: 

- масштабне залучення стейкхолдерів громади до обговорення ключових 

проблем місцевого економічного розвитку та їх безпосередня участь у процесі 

прийняття рішень, щодо розробки та реалізації стратегічних завдань та цілей 

громади; 

- реалізація проєкту створення індустріального парку, що дозволить 

сформувати передумови економічного поштовху розвитку громади насамперед 

за рахунок залучення додаткових державних та міжнародних інвестицій та 

створення робочих місць, підвищення її інноваційно-інвестиційного 

потенціалу; 

- створення потужного логістичного центру на основі міста Чернівці, що 

є головним транспортним вузлом регіону, зокрема, в контексті міждержавної 

співпраці та торгівлі із країнами південно-східної Європи за рахунок наявності 

та подальшого розвитку автомобільного, залізничного та авіаційного 

транспортних сполучень; 

- розвиток публічних просторів для згуртування громад, зокрема, 

використання практик тактичного урбанізму: перетворення невикористаних 

міських просторів, відкритих вулиць тощо. Розробка концепції створення 

громадських просторів на території покинутих заводів. Позиціонування та 

розвиток Чернівців, як креативного міста; 

- комплексна реалізація Програми будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту об'єктів житлово-комунального господарства 

“Комфортне місто”. Покращення інфраструктурного розвитку громади. Заміна 

та оновлення елементів комунальної інфраструктури критичного рівня 

зношеності. Розділення системи водовідведення (відділення господарсько-

побутової каналізації від мереж для відведення атмосферних стоків) та 

створення дублюючих колекторів в окремих районах міста; 

- комплексний підхід до використання багатої історико-культурної 

спадщини міста, його рекреаційно-туристичних ресурсів. Виокремлення та 
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створення низки туристичних атракцій в загальній системі туристичних 

маршрутів. Реалізація програм подієвого туризму. Промоція міста, як 

туристичної перлини України, зокрема, спрямована на іноземних туристів, що 

дозволить значно підвищити додаткові надходження до місцевого бюджету 

громади. Вирішення питання оптимальної транспортної доступності міста, 

наприклад, завдяки реалізації швидкісного залізничного сполучення із 

столицею України. 

Тип 2 – сформований Кельменецькою та Сокирянською громадами 

Дністровського району (таблиця 3.11). 

 

Таблиця 3.11. Фактори SWOT територіальних громад другого типу 

Ключові переваги Ключові недоліки 

1.Значні розміри територій (найбільші за 

площею громади); 

2. Вигідне географічне положення, 

прикордонне розміщення; 

3. Наявність селищного та міського центрів 

громад; 

4. Кельменці - адміністративний центр 

Дністровського району; 

5. Значний демографічний потенціал 

(кількісна характеристика); 

6. Сприятливі агрокліматичні умови; 

7. Вихід до річки Дністер; 

8. Значний інфраструктурний розвиток  

(кількісне вираження); 

9. Досвід розвитку агропромислового 

виробництва; 

10. Значні запаси будівельної сировини 

 

1. Периферійність, невигідність 

внутрішньорегіонального положення; 

2. Глибока демографічна криза; 

3. Низький рівень транспортно-логістичного 

зв'язку з іншими громадами регіону та 

України; 

4. Сировинний підхід розвитку сільського 

господарства та відсутність промислового 

розвитку Кельменецької громади; 

5. Значна розгалуженість сільських 

поселень; 

.  

Ключові можливості Ключові загрози 

1. Міжрегіональне та транскордонне 

співробітництво; 

2. Створення транскордонних маршрутів; 

3. Розвиток фермерського сільського 

господарства; 

4. Промислове зростання громад; 

5. Розвиток туристично-рекреаційної сфери, 

зокрема, сільського та рекреаційного 

туризму;  

6. Створення потужних інституційних ядер 

на базі центрів громад.  

 

1. Поглиблення транспортно-

інфраструктурної ізольованості території; 

2. Зростання природного скорочення 

населення, статево-вікових диспропорцій, 

старіння населення; 

3. Зростання еміграції населення, зниження 

трудового потенціалу громади; 

4. Зростання диспропорцій економічного 

розвитку між центром громад та сільськими 

населеними пунктами; 

5. Повільний фінансово-економічний 

розвиток.  



194 
 

 
 

Основні операційні цілі та завдання розвитку громад: 

- реалізація проєкту створення індустріального парку “Енергія 

Буковини” в межах Сокирянської громади, що забезпечить комплексний 

розвиток території за рахунок масштабного розгортання 

сільськогосподарського, агропромислового, логістичного напрямків; 

- транскордонне співробітництво із адміністративно-територіальними 

одиницями Молдови та Румунії для встановлення і поглиблення економічних, 

соціальних, наукових, технологічних, екологічних, культурних і інших 

відносин, що створить передумови соціально-економічного зростання громад.  

- реалізація процесу комплексного відбору та забезпечення органів 

місцевого самоврядування громад висококваліфікованими кадрами. 

Підвищення рівня фаховості представників ОМС через участь в комплексних 

навчальних програмах, школах місцевого самоврядування, фахових семінарах в 

тому числі з опанування навичок менеджменту та маркетингу для формування 

необхідних управлінських і проєктних спроможностей власної діяльності; 

- покращення інфраструктурного розвитку громади, зокрема, залучення 

позабюджетних фінансових надходжень насамперед на покращення 

інфраструктури сільських територій та транспортно-логістичного сполучення, 

для подолання соціально-економічних диспропорцій та деприсивності 

периферійних населених пунктів, що не знаходяться поблизу основних 

транспортних шляхів громад, підвищення рівня та якості життя мешканців 

громад; 

- створення туристичного кластеру в межах каньйону річки Дністер. 

Практична реалізація міжмуніципального співробітництва громад в межах 

проєкту “Dniester canyon”, зокрема, із спільного розвитку туристичної 

інфраструктури та покращення стану унікальної екосистеми місцевості. 

Розробка туристичних маршрутів на основі ключових атракцій узбережжя 

Дністра із налагодженням та реалізацією стійкого водного сполучення із 

узбережжям Хмельницької області (наприклад, в районі Бакоти); 
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- створення сільськогосподарських та агропромислових кооперативів в 

межах Кельменецької громади для подолання економічного спаду території, 

підвищення фінансової спроможності, створення нових робочих місць, що 

сприятиме покращенню демографічної ситуації: зменшенню відтоку трудових 

ресурсів, зростання частки дітей у віковій структурі населення, та, відповідно, 

пом’якшення процесу старіння населення.  

Тип 3 – сформований Заставнівською, Кіцманською, Магальською, 

Неполковецькою, Новодністровською, Новоселицькою, Глибоцькою громадами 

Чернівецького району та Хотинською громадою Дністровського району 

(таблиця 3.12). 

 

Таблиця 3.12. Фактори SWOT територіальних громад третього типу 

Ключові переваги Ключові недоліки 

1. Наявність ядер тяжіння – потужних 

адміністративних центрів регіонального 

значення – міст та селищ міського типу; 

2. Вигідне транспортно-географічне 

положення – розміщення на головних 

транспортних шляхах – автошляхах 

європейського та національних значень та 

наявність залізничного сполучення; 

3. Значна частка осіб працездатного віку; 

4. Порівняно значний рівень фінансового 

розвитку; 

5. Невисокі значення дотаційності громад; 

6. Висококваліфіковані трудові ресурси; 

7. Виробництво електроенергії на 

Дністровській ГЕС; 

8. Значний сукупний ресурсний потенціал; 

наявність потужних туристичних 

дестинацій, зокрема, історико-

архітектурного значення. 

 

1. Негативна тенденція значного скорочення 

загальної кількості населення;  

2. Незначна частка дітей та порівняно 

значна – людей старшого віку; 

3. Зниження рівня зайнятості населення та 

зростання частки вивільнених працівників, 

значна кількість працівників, що працюють 

неофіційно; 

4. Низький рівень підтримки малого бізнесу; 

5.  Відсутність у більшості громад 

виділеного типу спільної адміністративної 

межі із адміністративно-територіальними 

одиницями інших регіонів чи країн; 

6. Відсутність території розвитку 

Новодністровської громади. 

 

 

 

Ключові можливості Ключові загрози 

1. Створення та розвиток індустріальних 

парків в межах громад; 

2. Розвиток туристично-рекреаційної сфери, 

зокрема, пізнавального та ділового туризму; 

3. Створення потужних інституційних ядер 

на базі центрів громад; 

4. Посилений розвиток малого та середнього 

підприємництва та зростання інвестиційної 

1. Пришвидшення темпів старіння 

населення та потенційне значне зниження 

частки працездатного населення; 

2. Відтік трудових ресурсів, зокрема, 

висококваліфікованих робочих кадрів; 

3. Зниження темпів економічного зростання; 

4. Зменшення кількості сільського 

населення; 
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привабливості громад; 

5. Розвиток інтенсивного сільського 

господарства, зокрема, у приміських зонах; 

6. Розвиток матеріально-технічної бази 

освітніх, культурних та спортивних закладів 

та створення відповідних центрів розвитку. 

Надання послуг високої якості у центрах 

громад. 

 

5. Зростання диспропорцій соціально-

економічного розвитку між центрами 

громад та іншими населеними пунктами;  

6. Подальше погіршення стану об’єктів 

соціальної інфраструктури насамперед у 

сільській місцевості. 

 

 

 
 

Основні операційні цілі та завдання розвитку громад: 

- реалізація проєктів створення індустріальних парків. Забезпечення 

розвитку індустріального парку “Хотин Invest” в межах Хотинської громади із 

спеціалізацією в сфері деревообробної та текстильної промисловості. Активна 

діяльність в рамках підтримки та залучення до проєкту релокованих 

підприємств із регіонів, де ведуться активні бойові дії. Інноваційний розвиток 

бізнесу з використанням висококваліфікованої робочої сили та залучення 

інвестицій в громаду; 

- створення туристичного кластеру в межах каньйону річки Дністер. 

Практична реалізація міжмуніципального співробітництва громад в межах 

проєкту “Dniester canyon”, зокрема, із спільного розвитку туристичної 

інфраструктури та покращення стану унікальної екосистеми місцевості. 

Розробка проєкту поєднання потенціалу однієї з головних історико-

архітектурних дестинацій регіону – Хотинської фортеці із природно-ресурсним 

потенціалом території. Розробка проєкту промоції Хотинського національного 

природного парку; 

- зміцнення адміністративних центрів громад – селищ та міст, як 

головних центрів розвитку та притягання робочої сили в тому числі за рахунок 

підвищення власної інституційної та організаційної спроможності, а також 

забезпечення населення доступними та якісними публічними послугами; 

- створення сприятливого інвестиційного клімату громад за рахунок 

підвищення потенціалу сільських територій, зокрема, через підтримку 

повноцінного відновлення та розвитку інтенсивного органічного та 
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традиційного сільського господарства, різногалузевого фермерства з 

паралельним створенням умов та промоцією неурбанізованих територій 

громади, як вдалих місць для сільського туризму; 

- реалізація стратегічного розвитку громад виділеного типу, як 

потужних соціально-культурних центрів за рахунок якісного розвитку 

освітньої, медичної та спортивної сфер; модернізація житлово-комунального 

господарства, підвищення якості комунальних послуг насамперед сільських 

населених пунктів, реалізація масштабної програми з покращення благоустрою, 

зокрема, ремонту дорожнього та тротуарного покриттів, асфальтування 

автомобільних шляхів у селах громади. 

Тип 4 – сформований Боянською, Ванчиковецькою, Веренчацькою, 

Вікнянською, Горішньошеровецькою, Кадубовецькою, Кострижівською, 

Мамаївською, Ставчанською, Топорівською, Юрковецькою громадами 

Чернівецького району, Лівинецькою, Брусницькою, Мамалигівською, 

Вашковецькою, Вашковецькою, Недобоївською, Клішковецькою, 

Рукшинською громадами Дністровського району та Брусницькою і 

Вашківецькою громадами Вижницького району (таблиця 3.13). 

 

Таблиця 3.13. Фактори SWOT територіальних громад четвертого типу 

Ключові переваги Ключові недоліки 

1. Оптимальне внутрішньорегіональне 

географічне положення, прикордонне 

розміщення; 

2. Наявність значних природних ресурсів, 

зокрема, лісових, водних, ландшафтних; 

значна кількість природоохоронних 

територій; 

3. Найдовша берегова лінія річки Дністер 

4. Сприятливі агрокліматичні умови та 

родючі та високі значення урожайності 

сільськогосподарських культур; 

5. Наявність відносно значної частки 

трудових ресурсів. 

 

1. Відсутність міських поселень – ядер 

розвитку; 

2. Незначний демографічний потенціал 

(кількісна характеристика); 

3. Складна демографічна ситуація за всіма 

показниками, значне зниження кількості 

населення внаслідок від’ємного природного 

приросту та сальдо міграції; 

4. Відтік трудових ресурсів громади 

внаслідок складно ситуації на ринку праці, 

високий рівень безробіття; 

5. Незадовільний стан транспортної та 

низький розвиток комунальної 

інфраструктур; 

6. Нерозвинена туристична інфраструктура, 

заклади розміщення та харчування; 

7. Відсутність повсюдних центрів надання 
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адміністративних послуг. 

 

Ключові можливості Ключові загрози 

1. Значні передумови міжрегіонального та 

транскордонного співробітництва; 

2. Розвиток туристично-рекреаційної сфери, 

зокрема рекреаційного та спортивного 

туризму; 

3. Розвиток органічного сільського 

господарства та реалізація програми 

розвитку АПК; 

4. Розвиток і розбудова інфраструктури 

дорожньо-транспортного та комунального 

забезпечення. 

 

 

 

 

 

1. Поглиблення демографічної кризи, 

зростання природного скорочення населення, 

передумови критичного рівня старіння 

населення; 

2. Зростання рівня безробіття, відтік 

трудових ресурсів; 

3. Падіння рівня та якості життя населення 

насамперед внаслідок низької фінансової 

спроможності, відсутності можливості 

формування бюджету розвитку та 

неналежного надання адміністративних 

послуг населенню; 

4. Подальше погіршення стану об’єктів 

соціальної інфраструктури насамперед у 

сільській місцевості. 

 
 

Основні операційні цілі та завдання розвитку громади: 

- створення мережі Центрів надання адміністративних послуг населенню 

(ЦНАПів); 

- створення туристичного кластеру в межах каньйону річки Дністер. 

Практична реалізація міжмуніципального співробітництва громад. Розробка 

туристичних маршрутів на основі ключових атракцій узбережжя Дністра на 

межі регіону з Івано-Франківською та Хмельницькою областями (наприклад, в 

районі Хрещатика-Заліщиків); 

- активізація підприємницької діяльності в громадах за рахунок 

використання власних конкурентних переваг, зокрема, створення, розвитку та 

оптимізації фермерських господарств та агропромислових підприємств з 

переробки сільськогосподарської продукції; 

- підвищення рівня комфортності проживання населення, шляхом 

покращення благоустрою територій, розв’язання проблеми надання якісних 

адміністративних полуг, забезпечення вирішення ключових транспортно-

логістичних та інфраструктурних проблем, підвищення якості функціонування 

та обслуговування мешканців закладами соціальної інфраструктури;  
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- інвентаризація земель, створення оновлених кадастрових карт, для 

впорядкування питань землекористування та землеволодіння, а також 

забезпечення взаємовигідних земельних відносин в громаді. 

Тип 5 – сформований Берегометською, Вижницькою, Конятинською, 

Путильською, Селятинською, Усть-Путильською громадами Вижницького 

району та Великокучурівською, Волоківською, Герцаївською, Красноїльською, 

Острицькою, Сторожинецькою, Тереблеченською, Чагорською, Чудейською 

громадами Чернівецького району (таблиця 3.14). 

 

Таблиця 3.14. Фактори SWOT територіальних громад п’ятого типу 

Ключові переваги Ключові недоліки 

1. Вигідне географічне положення, значна 

протяжність державного кордону; 

2. Унікальний природоресурсний потенціал 

гірської частини регіону, зокрема, наявність 

значних лісових та мінеральних ресурсів, 

значні рекреаційно-туристичні ресурси; 

3. Значний демографічний потенціал, 

переважне зростання кількості населення та 

“молодість” його вікової структури; 

4. Етно-культурна строкатість громад та 

сукупність звичаїв та традицій; 

5. Сприятливий екологічний стан території; 

6. Велика кількість природоохоронних 

територій; 

7. Розвиток альтернативних джерел енергії. 

 

1. Периферійність та критична транспортна 

доступність населених пунктів гірських 

громад. Віддаленість гірських населених 

пунктів; 

2. Низька якість дорожньої інфраструктури; 

3. Високий рівень соціально-економічних 

диспропорцій; 

4. Низький рівень підприємницької 

активності; 

5. Звужена секторально-галузева структура 

економіки;  

6. Несприятливий інвестиційний клімат 
7. Низький рівень соціально-

інфраструктурного розвитку сільських 

громад; 

8. Непропорційність розміщення закладів 

освіти, охорони здоров’я та культури. 

  

Ключові можливості Ключові загрози 

1. Міжрегіональне та транскордонне 

співробітництво; 

2. Розвиток туристично-рекреаційної сфери, 

зокрема, оздоровчого та екстримального 

туризму. Створення гірського туристичного 

кластеру; 

3. Розвиток відновлювальних джерел 

енергії; 

4. Розвиток гірського сільського 

господарства, зокрема, використання 

високопродуктивних сіножатей та пасовищ; 

5. Збереження, розвиток та популяризація 

культурних та етнічних традицій, місцевих 

1. Зростання транспортно-інфраструктурної 

та соціально-економічної ізольованості 

території гірських громад;  

2. Екологічна загроза внаслідок незаконної 

хаотичної вирубки Карпатських лісів та 

забруднення гірських річок; 

3. Високий рівень безробіття; 

4. Зростання еміграції трудових ресурсів 

гірських громад; 

5. Економічна рецесія; 

6. Політичне та соціальне віддалення 

моноетнічних громад півдня. 
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промислів і ремесел;  

6. Створення та розбудова кластерів в сфері 

деревообробної промисловості; 

7. Розвиток і розбудова інфраструктури 

дорожньо-транспортного та комунального 

забезпечення. 

 

 

 

 

Основні операційні цілі та завдання розвитку громади: 

- створення мережі Центрів надання адміністративних послуг населенню 

(ЦНАПів); 

- транскордонне співробітництво із адміністративно-територіальними 

одиницями Румунії для встановлення і поглиблення економічних, соціальних, 

наукових, технологічних, екологічних, культурних і інших відносин, що 

створить передумови соціально-економічного зростання громад; 

- забезпечення раціонального і екологічного використання природних 

ресурсів, зокрема, лісокористування та створення умов для їх збереження та 

відтворення. Боротьба із незаконною вирубкою лісів. Розвиток ягідництва, 

заготівлі грибів, лікарських трав на базі дрібних сімейних фермерських 

господарств як основних постачальників сировини. Збереження здатності 

природних комплексів до самовідтворення; 

- інфраструктурний розвиток територій, зокрема, вдосконалення 

транспортно-логістичних комунікацій насамперед із гірськими сільськими 

населеними пунктами, розширення та покращення якісного стану елементів 

соціальної інфраструктури насамперед охорони здоров’я та освіти; 

- створення туристичного кластеру гірських територій Українських 

Карпат в межах західних громад регіону з перспективою міжрегіональної 

співпраці з громадами насамперед Івано-Франківської та Закарпатської 

областей. Активне позиціонування в рамках всеєвропейської Карпатської 

мережі, співробітництво з гірськими громадами Румунії. Формування 

комплексних туристичних маршрутів. Проведення комплексних  заходів щодо 

збереження та сталого управління на територіях,  розташованих за межами 
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природоохоронних територій, оптимальне використання власного природно-

ресурсного потенціалу; 

- збереження історико-культурної  спадщини, підтримка та розвиток 

місцевих особливостей  традиційного мистецтва та народної творчості. 

Тип 6 – сформований Банилівською, Кам’янецькою, Кам’янською, 

Карапчівською, Петровецькою, Тарашанською, Сучевенською громадами 

Чернівецького району та Банилівською громадою Вижницького району 

(таблиця 3.15). 

 

Таблиця 3.15. Фактори SWOT територіальних громад шостого типу 

Ключові переваги Ключові недоліки 

1. Вигідне географічне положення 

2. “Молоді громади” – значна частка 

дітей і невелика – людей старшого віку у 

віковій структурі населення 

3. Розміщення поруч з ядрами розвитку – 

громадами-центрами регіону, 

колишнього та сучасного району 

4. Сприятливі агрокліматичні умови для 

ведення сільського господарства, значна 

кількість  лісових ресурсів  

 

 

1. Незначні розміри територій  

2. Відсутність міських поселень – ядер 

розвитку 

3. Незначний демографічний потенціал 

(кількісна характеристика) 

4. Критичний рівень основних показників 

фінансового розвитку: доходів та 

підприємницької активності населення 

5. Фінансова неспроможність: найнижчі 

значення індексу податкоспроможності та 

найвищі рівні дотаційності бюджетів громад  

6. Низький кількісний і якісний розвиток 

соціальної інфраструктури 

7. Низький рівень інституційної спроможності 

 

Ключові можливості Ключові загрози 

1. Міжрегіональне та транскордонне 

співробітництво 

2. Розвиток сільського зеленого туризму 

3. Стимулювання зростання надходження 

єдиного податку завдяки “ефекту 

соціальних зв’язків” невеликих громад 

4. Розвиток сільськогосподарських 

кооперативів, зосередження на 

органічному виробництві 

 

1. Економічний занепад через недостатність 

фінансових ресурсів для ефективної організації 

життя громад 

2. Зростання диспропорцій в доходах 

населення громади в порівнянні з 

середньорегіональним значенням та високий 

рівень безробіття 

3. Збільшення відтоку трудових кадрів 

(включно з робочими спеціальностями) за 

кордон 

4. Несприятливий інвестиційний клімат 

 

 

Основні операційні цілі та завдання розвитку громади: 
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- створення мережі Центрів надання адміністративних послуг населенню 

(ЦНАПів); 

- реалізація процесу комплексного відбору та забезпечення органів 

місцевого самоврядування громад висококваліфікованими кадрами. 

Підвищення рівня фаховості представників ОМС через участь в комплексних 

навчальних програмах, школах місцевого самоврядування, фахових семінарах в 

тому числі з опанування навичок менеджменту та маркетингу для формування 

необхідних управлінських і проектних спроможностей діяльності Залучення 

експертної підтримки щодо розробки стратегічних планів розвитку громад, 

консультацій та стажування; 

- транскордонне співробітництво із адміністративно-територіальними 

одиницями Румунії для встановлення і поглиблення економічних, соціальних, 

наукових, технологічних, екологічних, культурних і інших відносин, що 

створить передумови соціально-економічного зростання громад; 

- розвиток міжмуніципального співробітництва, зосередженого на 

співпрацю із селищними та міськими громадами, зокрема, Сторожинецькою та 

Глибоцькою для південної групи громад кластера, Вижницькою для  

Банилівської громади, Чернівецькою для Кам’янської громади;  

- стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва, в тому 

числі шляхом підтримки малих фермерських господарств та створення 

кооперативів, створення передумов для обміну досвідом із успішними 

фермерськими господарствами, підвищення конкурентоспроможності 

аграрного сектору за рахунок залучення фінансових інвестицій;  

- інфраструктурне забезпечення: покращення транспортної 

інфраструктури громад, зокрема, якості дорожнього покриття, зміна концепції 

діяльності закладів сфери культури, забезпечення відповідною матеріально-

технічною базою закладів освіти всіх рівнів, капітальний ремонт 

інфраструктури житлово-комунального господарства, забезпеченість. 
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Висновки до Розділу 3 

1. За результатами ранжування демографічних, територіально-

інфраструктурних та фінансових показників в регіоні виділено п’ять типів 

територіальних громад з високим, перспективним, недостатнім, низьким, вкрай 

низьким, та критичним рівнем розвитку. Відповідно до аналізу сформованої 

дендрограми кластеризації за зазначеними показниками виділено п’ять 

кластерів територіальних громад регіону: кластер 1: Чернівецька громада; 

кластер 2: Кельменецька та Сокирянська громади; кластер 3: Заставнівська, 

Кіцманська, Магальська, Неполковецька, Новодністровська, Новоселицька, 

Хотинська, Глибоцька громади; кластер 4: Боянська, Ванчиковецька, 

Веренчацька, Вікнянська, Горішньошеровецька, Кадубовецька, Кострижівська, 

Мамаївська, Ставчанська, Топорівська, Юрковецька, Лівинецька, Брусницька, 

Мамалигівська, Вашковецька, Недобоївська, Клішковецька, Рукшинська, 

Вашківецька громади; кластер 5: Берегометська, Вижницька, Конятинська, 

Путильська, Селятинська, Усть-Путильська, Великокучурівська, Волоківська, 

Герцаївська, Красноїльська, Острицька, Сторожинецька, Тереблеченська, 

Чагорська, Чудейська громади; кластер 6: Кам’янецька, Кам’янська, 

Карапчівська, Петровецька, Тарашанська, Сучевенська, Банилівська громади.  

2. За результатами проведеного анкетування було виявлено, що 

сприйняття мешканцями Кельменецької та Лівинецької територіальних громад 

реформи децентралізації на даному етапі не характеризується високим рівнем 

оцінки. Переважна більшість мешканців не відчула основних змін, що були 

закладені самою реформою, а саме наближення влади до людей та передачі 

бюджетів на місця, із закономірною значною диспропорційністю щодо 

особистих відчуттів в залежності від віку респондентів – частка респондентів 

серед населення середнього віку, що відчула зміни, є значно вищою, ніж серед 

старшого покоління. У свою чергу, на запитання, чи змінилось особисто їх 

життя після формування територіальних громад (протягом останніх декількох 

років), понад третина респондентів зазначила що ніяких змін не відбулось, і 



204 
 

 
 

лише близько 1/6 ствердили, що жити стало краще, при цьому спостерігається 

чіткий розподіл зниження частки респондентів, що відчули позитивний вплив 

реформи серед вікових груп від наймолодшої до найстаршої – 24,3% серед 

опитаних у віці до 18 років та 6,3% серед опитаних у віці 60 років і старше. 

Окрім цього, респонденти із вищою освітою та мешканці смт. Кельменці 

частіше давали схвальні відповіді на описані запитання, ніж респонденти з 

нижчим рівнем освіти чи місцем проживання у менших населених пунктах.  

3. Обізнаність населення щодо адміністративно-територіальних змін, які 

відбулись внаслідок реформи децентралізації перебуває на високому рівні. 

Понад половина населення (50,6%) добре знає про укрупнення районів у 

Чернівецькій області та 63,2% – про утворення двох територіальних громад в 

межах колишнього Кельменецького району. Найбільш обізнаними виявились 

мешканці віком 35-49 років, за рівнем освіти – вищої, за місцем проживання  – 

мешканці смт. Кельменці, найменш обізнаними – респонденти віком до 18 

років, за рівнем освіти – повної загальної середньої, за місцем проживання  – 

мешканці найменших населених пунктів громад з населенням до 1000 осіб. 

Відношення респондентів щодо поділу колишнього району на дві громади на 

даному етапі дослідження виявилось негативним або скоріше негативним – 

40,7%. Найбільш позитивно оцінило реалізацію такого інструменту реформи 

населення середнього віку, найбільш негативно – старше покоління. Також, 

можна зробити висновок, що респонденти із вищою освітою мають більш 

сформовану позицію щодо цього питання, адже частка тих, хто відповів 

позитивно чи негативно є найвищою, а варіант нейтральності чи відсутності 

сформованої позиції, навпаки, обрала найменша їх частка в порівнянні із 

респондентами з іншими рівнями освіти. Жителі смт. Кельменці, що раніше був 

центром Кельменецького району, найбільш незадоволені адміністративно-

територіальними змінами, а мешканці сіл середніх розмірів, в порівнянні, 

бачать ситуацію більш позитивною.  
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4. Респонденти виявили високий рівень готовності брати участь у 

розвитку власної громади – 76,1%. Найбільш активною виявилась позиція 

населення молодшого та середнього віку. Найвищим рівнем мотивації 

змінювати громаду на краще в тому числі власними зусиллями володіють 

мешканці громад з вищою освітою. Також спостерігається залежність рівня 

готовності населення із розміром населеного пункту, в якому вони проживають 

– чим він більший, тим у більшої частки його мешканців є бажання особисто 

сприяти розвитку громади. Проблемами та питаннями, вирішення яких є 

найважливішими для респондентів та українців в цілому було обрано 

закінчення війни на сході України, підвищення зарплат та пенсій, повернення 

всіх тимчасово окупованих територій та подолання безробіття, а найменш 

важливим для опитаних виявилось повернення емігрантів з-за кордону. 

Визначення рівнів територіальної ідентичності населення вказало на найвищий 

рівень локальної, регіональної та національної самоідентичності мешканців 

громад: мешканцями свого населеного пункту вважають себе 99,1% 

респондентів, Чернівецької області – 93,7%, України – 99,7%, тоді як 

мешканцями своєї громади – 71,1%, а новоутвореного району лише 53,3% 

респондентів. 

5. Серед головних факторів, що так чи інакше могли вплинути на 

розподіл відповідей респондентів щодо всіх блоків запитань проведеного 

дослідження виділено відносну молодість Кельменецької та Лівинецької 

територіальних громад в порівнянні із іншими громадами області та 

недостатність часу для реалізації проєктів, про що зазначали всі стейкхолдери, 

а, також, період, в який відбувався фінальний етап реформи, що припав на 

початок виникнення та стрімкого поширення коронавірусного захворювання, 

що значно вплинуло на фінансові та інституційні можливості громад. До того ж 

варте уваги й те, що в лютому 2022 року, коли проходила основна частина 

анкетування, в досліджуваних громадах спостерігався пік захворюваності на 

COVID-19, а також в суспільстві вже існувало значне напруження, пов’язане із 
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політичним загостренням та підготовкою росії до широкомасштабної війни, що 

безсумнівно значно вплинуло на психоемоційний стан населення, та, 

відповідно, результати анкетування. Тому, важливим є продовження 

дослідження, для простеження змін особливо у сприйнятті населенням 

результатів децентралізації та їх локальної та регіональної ідентичності під час 

та після закінчення війни. 

6. За результатами діалогів із стейкхолдерами Кельменецької та 

Лівинецької громад було визначено, що поряд з більшими фінансовими 

можливостями з’явилося і більше відповідальності. Ключовими проблемами в 

умовах децентралізаційних процесів на даному етапі розвитку громад 

експертами було виділено гостру відсутність достатньої кількості 

висококваліфікованих фахівців, що змогли б в межах своїх компетенцій 

проводити результативну діяльність для досягнення поставлених цілей в 

напрямку зростання спроможності власної громади та підвищення рівня та 

якості життя її мешканців, а також додаткове фінансове навантаження на 

громади, що у випадку з найменш спроможними, здебільшого, сільськими 

громадами, характеризується наявністю бюджету “проїдання”, без найближчих 

перспектив формування бюджету розвитку. Окрім цього відсутність самостійно 

ініційованого об’єднання обох громад позбавило їх багаторічної можливості 

державної та міжнародної фінансової підтримки реформи, що стало значним 

дестимулюючим фактором їх подальшого розвитку. В загальну проблематику 

громад, що склалася протягом останніх десятиліть, увійшли: виробничо-

економічна, що полягає у зникненні та, на сьогоднішній день, фактичній 

відсутності потужностей аграрно-промислового та промислового виробництва; 

демографічна, що полягає у стрімкому старінні населення громад, низьких 

показниках фертильності, значному від’ємному сальдо міграцій, що в 

комплексі виражається найвищими значеннями загального скорочення 

населення та, закономірно, найгіршою демографічною кризою в регіоні; 

територіально-інфраструктурна, що полягає у периферійності багатьох 
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населених пунктів громад, що у комплексі із проблемами транспортно-

логістичного характеру, особливо, надзвичайно низькій якості дорожнього 

покриття, формує передумови їх занепаду та можливого повного зникнення.  

7. Міжмуніципальне співробітництво досліджуваних громад на даному 

етапі розвитку виражається своєю локальністю та розробкою перспективних 

проєктів співпраці. В громадах здійснюються такі форми співробітництва, як: 

реалізація спільних проєктів, наприклад, участь Кельменецької та Лівинецької 

громад у великому проєкті “Dniester Canyon”, підписантами якого стали 33 

придністерські громади України; делегування, наприклад, між Лівинецькою та 

Хотинською громадами у напрямку надання інклюзивних послуг останньою; 

спільного утримання установ та організації, наприклад, між Кельменецькою та 

Лівинецькою громадами, щодо утримання архівної установи колишнього 

Кельменецького району з метою заощадження коштів. Окрім 

міжмуніципального співробітництва з громадами регіону та України також 

розробляються проєкти транскордонної співпраці із адміністративно-

територіальними одиницями Румунії та Молдови.  

8. Кельменецька та Лівинецька громади беруть участь в залученні 

позабюджетних коштів на реалізацію соціальних проєктів та заходів. З моменту 

сформування громад була низка вдалих прикладів фандрайзнигу в освітньому – 

покращено благоустрій території навколо опорного загальноосвітнього 

навчального закладу Кельменецької громади, культурному – організовано 

фольк-фестиваль “Мистецька толока” , житлово-комунальному напрямках – 

оновлено систему водо забезпечення у Кельменецькій громаді. На основі 

аналізу думок експертів було визначено, що основними напрямки розвитку 

громад та, відповідно, їх промоції має стати створення туристично-

рекреаційного кластеру Дністровського каньйону, розвиток зеленого туризму 

на основі розробленого туристичного маршруту, що охоплював би низку 

дестинацій громад, а також відновлення та розвиток агропромислового 

комплексу. 
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9. Створення територіальних громад, як головного інструменту реформи 

децентралізації стало передумовою потужної консолідації суспільства в умовах 

широкомасштабної війни. Простежено, що на сьогодні громади виконують роль 

головних народних волонтерських центрів, що забезпечують військових від 

елементів військової атрибутики власного виробництва до закупівлі 

автомобілів та пунктів прийому та забезпечення всім необхідним внутрішньо 

переміщених осіб. Виявлено, що головними центрами волонтерського та 

іншого забезпечення стали об’єкти соціальної інфраструктури – будинки 

культури, клубні та бібліотечні заклади, школи та дитячі садки, широка мережа 

яких, особливо у сільській місцевості, забезпечила високий рівень всеосяжної 

взаємопідтримки та участі  всього населення громад.  

9. В результаті проведеного SWOT-аналізу за кожним із виділених типів 

територіальних громад Чернівецької області було визначено ключові проблеми 

та загрози, а також переваги і перспективи їх розвитку. Основними аспектами 

Чернівецької громади (тип 1) є багатофункціональність міста Чернівці, як 

регіонального центру, який виступає насамперед адміністративним, 

економічним та освітньо-культурним ядром області, велика кількість та частка 

трудових ресурсів та значний туристичний потенціал, водночас, громада 

характеризується значним рівнем навантаження на інфраструктурну систему 

міста, порівняно високим рівнем екологічного забруднення та передумовами 

старіння населення. Основними аспектами Кельменецької та Лівинецької 

громад (тип 2) є вигідність сусідського положення і, відповідно, можливість 

розвивати різні рівні та напрямки міжмуніципального співробітництва, значний 

природоресурсний потенціал територій, адміністративний розвиток центрів 

громад, як полюсів притягання трудових, фінансових та інших ресурсів, 

водночас, громади цього типу характеризуються значними демографічними 

проблемами, транспортною ізольованістю, соціально-економічними 

диспропорціями, що відображаються на рівні та якості життя населення. 

Громади третього типу виражаються значним інституційним розвитком, як 
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місцеві центри тяжіння соціально-економічного розвитку, порівняно 

достатньою фінансовою спроможністю та високим рівнем трудових ресурсів, 

водночас, для них притаманні передумови старіння населення та ризики 

економічного застою. Основними аспектами громад четвертого типу є вдалість 

внутрішньорегіонального розміщення та особливо сприятливі агрокліматичні 

умови, що формують можливості багатогалузевого розвитку сільського 

господарства, водночас, для цих громад характерна надзвичайно загрозлива 

демографічна ситуація, низький рівень фінансових спроможності. Для громад 

п’ятого типу характерна найкраща демографічна ситуація в регіоні, унікальний 

природно-ресурсний потенціал та сприятлива екологічна ситуація, а також 

вигідність сусідського положення, водночас, відзначається найскладніша в 

регіоні транспортна доступність та проблеми транспортно-інфраструктурного 

розвитку, складна ситуація на ринку праці. Основними аспектами громад 

шостого типу є молодість вікової структури населення та компактність 

розміщення поблизу ядер розвитку, водночас, для них є характерним значний 

економічний занепад та фінансова неспроможність, несприятливий 

інвестиційний клімат та незначна кількість трудових ресурсів.  

 

 

 

Основні наукові результати розділу опубліковано автором у працях [42, 

158]. 
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ВИСНОВКИ 

1. Визначено, що підходи до розуміння поняття “громада” та 

“територіальна громада” змінюються відповідно до еволюції наукової думки в 

різні періоди часу та досліджень. Виділено три етапи підходів: дохартійний – 

територіальна громада виступає здебільшого як населення, що проживає на 

певній території; післяхартійний – ТГ розглядається, як головний суб’єкт 

місцевого самоврядування; післяреволюційний – ТГ розглядається найбільш 

комплексно, як адміністративно-територіальна одиниця базового рівня, 

формування ресурсної спроможності якої є одним з головних завдань 

державної політики. Територіальна громада, потрапляє в широке коло 

суспільно-географічних досліджень та насамперед фіксується як базова ланка 

адміністративно-територіального устрою, основний об’єкт місцевого 

самоврядування. 

2. Суспільно-географічне дослідження рівня розвитку територіальних 

громад Чернівецької області ґрунтується на використанні трьох підходів: 

географічного, системного та діалектичного, а методика суспільно-

географічного дослідження складається з трьох взаємопов’язаних етапів: 

теоретико-методологічного, аналітико-синтетичного та конструктивного. 

Теоретико-методологічний етап передбачає з’ясування сутності основних 

понять, формування концепції та методики дослідження. Аналітико-

синтетичний етап полягає у аналізі чинників, що впливають на розвиток громад 

регіону, визначенні рівня їх розвитку та об’єднання в типи, відповідно до його 

характерних особливостей; дослідженні сприйняття реформи децентралізації 

мешканцями та аналізі позицій та оцінок стейкхолдерів Кельменецької та 

Лівинецької громад. На конструктивному етапі сформовано комплексну оцінку 

рівня розвитку громад регіону, розроблено ключові поради та пропозиції щодо 

шляхів вирішення найбільш важливих проблем та реалізації основних 

напрямків їх розвитку. 
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3. Групування територіальних громад Чернівецької області за 

демографічними, територіально-інфраструктурними та фінансовими 

показниками вказало на значні диспропорції в їх розвитку. Відповідно до 

результатів ранжування за визначеними статистичними показниками, в регіоні 

виділено п’ять груп територіальних громад за рівнем розвитку –високого, 

перспективного, недостатнього, низького, вкрай низького, та критичного. 

4. Аналіз дендрограми кластеризації за демографічними, територіально-

інфраструктурними та фінансовими показниками дозволив виділити шість 

кластерів територіальних громад регіону: тип 1 із найвищими значеннями 

фінансових, територіально-інфраструктурних та більшості демографічних 

показників; тип 2 із значним кількісним інфраструктурним розвитком, 

демографічною кризою та середніми значеннями фінансових показників; тип 3 

із значними демографічними проблемами та порівняно задовільним фінансовим 

розвитком; тип 4 із дуже складною демографічною ситуацією, незначною 

кількістю людських ресурсів, та низькою кількісною і якісною 

інфраструктурною забезпеченістю і фінансовою спроможністю; тип 5 із 

порівняно сприятливою демографічною ситуацією та середніми значеннями 

фінансового розвитку; тип 6 із найнижчими значення фінансових та 

інфраструктурних показників, невеликою кількістю населення, проте високими 

якісними значеннями демографічного розвитку. 

5. За результатами проведеного анкетування було визначено рівень 

обізнаності мешканців Кельменецької та Лівинецької громад, їх особисте 

сприйняття змін базового та субрегіонального рівнів адміністративно-

територіального устрою регіону та загальних змін, що відбулись внаслідок 

децентралізації, зокрема, впливу на їх життя, виявлено найважливіші проблеми 

та напрямки розвитку, що, на думку респондентів, потребують вирішення, а 

також їх готовність розвивати власні громади та різні рівні їх самоідентичності. 

Виявлено відмінність у відповідях респондентів в залежності від рівня освіти, 

віку та розміру населених пунктів, в яких вони проживають. 
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6. За результатами діалогів із стейкхолдерами Кельменецької та 

Лівинецької громад було визначено, ключові проблеми розвитку громад: 

відсутність достатньої кількості висококваліфікованих фахівців, додаткове 

фінансове навантаження на громади, фактична відсутність потужностей 

аграрно-промислового та промислового виробництва, значна демографічна 

криза та слабкий інфраструктурний розвиток території. Навпаки, основними 

перевагами та напрямками розвитку громад визначено туристично-

рекреаційний потенціал територій, а також відновлення та розвиток 

агропромислового комплексу. Визначено приклади різних видів 

міжмуніципального співробітництва та вдалі кейси із залучення 

позабюджетних коштів на реалізацію соціальних проєктів та заходів. 

Простежено важливу роль територіальних громад в умовах війни, зокрема, 

щодо активної волонтерської діяльності та прийому внутрішньо переміщених 

осіб. 

7. За результатами проведеного SWOT-аналізу за кожним із виділених 

типів територіальних громад Чернівецької області було визначено ключові 

проблеми та загрози, а також переваги і перспективи їх розвитку. Окрім 

характерних особливостей, що притаманні кожному виділеному типу, були 

виділені завдання, реалізація яких є важливою для більшості громад регіону, 

зокрема, необхідність створення повсюдної мережі Центрів надання 

адміністративних послуг населенню, підвищення рівня фаховості представників 

органів місцевого самоврядування, активний розвиток міжмуніципального 

співробітництва та залучення позабюджетних коштів, раціональне 

використання природних ресурсів, інфраструктурний розвиток територій тощо. 

 

Слава Україні! 
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Додаток А 

31 територіальна громада на тимчасово окупованих територіях України 

Назва громади Район Область 
Населення 

(тис. осіб) 

Площа 

(км2) 

Амвросіївська Донецький Донецька 37,1 1114,8 

Бойківська Кальміуський Донецька 13,7 813,5 

Вуглегірська Горлівський Донецька 17,5 214,6 

Горлівська Горлівський Донецька 257,6 391,0 

Дебальцівська Горлівський Донецька 25,3 147,5 

Докучаєвська Кальміуський Донецька 31,5 322,5 

Донецька Донецький Донецька 930,1 634,7 

Єнакієвська Горлівський Донецька 104,6 214,3 

Жданівська Горлівський Донецька 14,3 156,2 

Іловайська Донецький Донецька 22,6 330,3 

Кальміуська Кальміуський Донецька 25,5 673,2 

Макіївська Донецький Донецька 377,7 454,7 

Новоазовська Кальміуський Донецька 26,8 739,1 

Сніжнянська Горлівський Донецька 73,6 581,9 

Старобешівська Кальміуський Донецька 23,7 581,0 

Харцизька Донецький Донецька 84,9 261,2 

Хрестівська Горлівський Донецька 33,3 280,9 

Чистяківська Горлівський Донецька 77,7 215,3 

Шахтарська Горлівський Донецька 61,1 253,9 

Ясинуватська Донецький Донецька 37,9 98,3 

Алчевська Алчевський Луганська 183,3 764,9 

Антрацитівська Ровеньківський Луганська 94,2 638,2 

Довжанська Довжанський Луганська 117,0 1231,3 

Зимогір’ївська Алчевський Луганська 37,5 461,7 

Кадіївська Алчевський Луганська 216,7 785,1 

Луганська Луганський Луганська 442,5 808,6 

Лутугинська Луганський Луганська 47,5 830,6 

Молодогвардійська Луганський Луганська 39,7 548,5 

Ровеньківська Ровеньківський Луганська 66,1 604,8 

Сорокинська Довжанський Луганська 89,4 912,7 

Хрустальненська Ровеньківський Луганська 134,8 843,0 
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Додаток Б 

Анкета для опитування мешканців Кельменецької та Лівинецької 

територіальних громад  

1. Ваша стать: чоловіча; жіноча. 

2. Ваш вік: до 18 років; 18-34 роки; 35-49 років; 50-59 років; 60 і більше років. 

3. Ваш рівень освіти: повна загальна середня; середня спеціальна; вища. 

4. Населений пункт, в якому проживаєте: до 1000 осіб, 1000 – 2000 осіб, понад 2000 осіб, 

селище міського типу Кельменці (понад 7000 осіб). 

(на вибір респондентів було дано всі населені пункти Кельменецької та Лівинецької 

територіальних громад, які ми категоризували у варіанти за кількістю населення, що в них 

проживає) 

5. Головна мета реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади - 

наближення влади до людей та передача бюджетів на місця (від державних органів органам 

місцевого самоврядування). Чи відчули Ви зміни? 

Так, відчув/відчула;           Ні, не відчув/відчула;            Важко відповісти. 

6. Чи змінилося Ваше життя після формування нових об'єднаних територіальних громад 

(протягом останніх декількох років)? 

Так, жити стало краще;    Нічого не змінилося;      Так, жити стало гірше;     Важко 

відповісти. 

7. Чи знаєте Ви, що внаслідок укрупнення районів в Чернівецькій області їх сформувалось 

лише 3: Дністровський, Чернівецький та Вижницький? 

Так, добре знаю;    Так, дещо знаю;      Ні, нічого не знаю;     Важко відповісти. 

8. Чи знаєте Ви, що після проведення реформи в межах колишнього Кельменецького району 

утворились дві окремі територіальні громади: Кельменецька та Лівинецька (в складі якої 

залишились села Лівинці, Подвір'ївка, Зелена, Козиряни, Михайлівка та Оселівка, що раніше 

були у складі Кельменецького району)? 

Так, добре знаю;    Так, дещо знаю;      Ні, нічого не знаю;     Важко відповісти. 

9. Як Ви відноситесь до того, що в межах  колишнього Кельменецького району утворилося 

дві окремі територіальні громади: Кельменецька та Лівинецька? 

Позитивно, або скоріше позитивно;    Нейтрально;      Негативно, або скоріше негативно;     

Важко відповісти. 

10. Оцініть важливість для Вашої громади, та України в цілому, запропонованих варіантів на 

Вашу думку (за 10-бальною шкалою, де 10 балів – дуже важливо, а 1 бал – неважливо): 
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підвищення заробітних плат та пенсій; подолання безробіття; потужніша підтримка 

медицини та освіти; покращення екологічного стану території; розвиток культури і спорту; 

покращення благоустрою; повернення українців з-за кордону; подолання корупції; 

подолання корона вірусної кризи; закінчення війни на сході України; повернення тимчасово 

окупованих територій Криму та Донбасу. 

11. Чи готові Ви брати безпосередню участь в розвитку Вашої територіальної громади? 

Так, або скоріше так;    Ні, або скоріше ні;    Важко відповісти. 

 

12. Чи відчуваєте Ви себе..?:  

мешканцем свого населеного пункту;    мешканцем громади;     жителем Дністровського 

району;    жителем Чернівецької області;    буковинцем;        громадянином України. 
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Додаток В 

 

Таблиця В.1. 

 

  

Головна мета реформи місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади - наближення 

влади до людей та передача бюджетів на місця 

(від державних органів органам місцевого 

самоврядування). Чи відчули Ви зміни? 

Так, відчув/відчула 

Ні, не 

відчув/відчула 

Важко 

відповісти 

Стать 

   чоловіча 20,9 52,3 26,8 

жіноча 23,4 56 20,6 

Вік 

   до 18 24,3 32,4 43,3 

18-34 29,7 37,8 32,5 

35-49 27,5 48,1 24,4 

50-59 18,6 65,1 16,3 

60+ 11,4 75,4 13,2 

Рівень освіти 

   Повна загальна середня 16,7 50 33,3 

Середня спеціальна 20,6 57,7 21,7 

Вища 26,6 53,1 20,3 

Населений пункт 

   до 1000 осіб 15,5 57,3 27,2 

1000-2000 осіб 20,2 56,3 23,5 

понад 2000 осіб 21,8 54,3 23,9 

смт. Кельменці (понад 7000 осіб) 28,6 52,1 19,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



236 
 

 
 

Таблиця В.2. 

 

  

Чи змінилося Ваше життя після формування 

нових об'єднаних територіальних громад 

(протягом останніх декількох років)? 

Так, жити 

стало 

краще  

Нічого не 

змінилося 

Ні, жити 

стало 

гірше 

Важко 

відповісти 

Стать         

чоловіча 16,1 36,5 34 13,4 

жіноча 13,9 35,1 40,6 10,6 

Вік         

до 18 24,3 46 2,7 27 

18-34 20,3 31,4 30,2 18,1 

35-49 17,5 35,6 35 11,9 

50-59 12,8 38,4 41,9 6,9 

60+ 6,3 36,6 52 5,1 

Рівень освіти         

Повна загальна середня 10,6 31,8 42,4 15,2 

Професійно-технічна 14,4 32,3 39,2 14,1 

Вища 19,3 39,6 33,8 7,3 

Населений пункт         

до 1000 осіб 10,9 31,9 42,7 14,5 

1000-2000 осіб 14,2 33,8 39,3 12,7 

понад 2000 осіб 16,2 35 36 12,8 

смт. Кельменці (понад 7000 осіб) 18,6 40 31,4 10 
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Таблиця В.3. 

 

  

Чи знаєте Ви, що внаслідок укрупнення районів 

в Чернівецькій області їх сформувалось лише 3: 

Дністровський, Чернівецький та Вижницький? 

Так, добре 

знаю 

Так, дещо 

знаю 

Ні, нічого 

не знаю 

Важко 

відповісти 

Стать         

чоловіча 53,9 36,8 6,3 3 

жіноча 58,2 32 5,3 4,5 

Вік         

до 18 40,5 40,5 10,8 8,2 

18-34 55,2 34,3 6,4 4,1 

35-49 63,1 30 3,8 3,1 

50-59 64 29 4,7 2,3 

60+ 50,3 39,4 6,3 4 

Рівень освіти         

Повна загальна середня 45,5 40,2 9,1 5,2 

Професійно-технічна 52,6 37,1 6,2 4,1 

Вища 68,1 26,6 3,4 1,9 

Населений пункт         

до 1000 осіб 49,1 39,1 7,8 4 

1000-2000 осіб 53,6 35,5 6,6 4,3 

понад 2000 осіб 57,9 33 5,6 3,5 

смт. Кельменці (понад 7000 осіб) 63,6 30 3,6 2,8 
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Таблиця В.4. 

 

  

Чи знаєте Ви, що після проведення реформи в 

межах колишнього Кельменецького району 

утворились дві окремі територіальні громади: 

Кельменецька та Лівинецька (в складі якої 

залишились села Лівинці, Подвір'ївка, Зелена, 

Козиряни, Михайлівка та Оселівка, що раніше 

були у складі Кельменецького району)? 

Так, добре 

знаю 

Так, дещо 

знаю 

Ні, нічого 

не знаю 

Важко 

відповісти 

Стать         

чоловіча 62,1 23,3 9,4 5,2 

жіноча 64,2 23,9 7,3 4,6 

Вік         

до 18 51,4 24,3 13,5 10,8 

18-34 63,4 23,3 9,3 4 

35-49 70 20,6 6,3 3,1 

50-59 66,3 22,1 7 4,6 

60+ 57,7 27,4 8,6 6,3 

Рівень освіти         

Повна загальна середня 56,1 27,3 10,6 6 

Професійно-технічна 61,5 24,7 8,6 5,2 

Вища 70,5 19,8 6,3 3,4 

Населений пункт         

до 1000 осіб 54,8 29 9,4 6,8 

1000-2000 осіб 59 27,7 8,5 4,8 

понад 2000 осіб 62,7 23,2 8,9 5,2 

смт. Кельменці (понад 7000 осіб) 76,3 14,3 6,3 3,1 
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Таблиця В.5. 

 

  

Як Ви ставитесь до того, що в межах  колишнього 

Кельменецького району утворилося дві окремі 

територіальні громади: Кельменецька та 

Лівинецька? 

Позитивно

, або 

скоріше 

позитивно 

Нейтральн

о 

Негативно

, або 

скоріше 

негативно 

Важко 

відповіст

и 

Стать         

чоловіча 11,6 37,2 41,8 9,4 

жіноча 13,3 36,2 39,8 10,7 

Вік         

до 18 8,1 56,8 19 16,1 

18-34 15,1 40,1 36 8,8 

35-49 15,6 38,8 39,4 6,2 

50-59 14 33,7 43 9,3 

60+ 7,4 28,6 50,3 13,7 

Рівень освіти         

Повна загальна середня 9,2 40,8 36,7 13,3 

Професійно-технічна 13 37,2 39,2 10,6 

Вища 13,8 33,5 45,5 7,2 

Населений пункт         

до 1000 осіб 12,6 35,4 38,6 13,4 

1000-2000 осіб 14,8 39,2 34,2 11,8 

понад 2000 осіб 12,9 38,5 39,4 9,2 

смт. Кельменці (понад 7000 осіб) 8,8 32,0 52,8 6,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



240 
 

 
 

Таблиця В.6. 

 

  

Підвищення 

зарплат 
Безробіття 

Освіта і 

медицина 

Культура і 

спорт 
Екологія 

Повернення 

емігрантів 
Благоустрій Коронавірус 

Закінчення 

війни 

Повернення 

територій 

Стать 9,3 8,8 8,6 7,6 7,6 6,4 8,2 8,2 9,4 9,1 

чоловіча 9,3 9,0 8,4 7,8 7,5 6,3 8,0 8,0 9,3 9,1 

жіноча 9,3 8,7 8,7 7,3 7,7 6,5 8,3 8,4 9,4 9,0 

Вік                     

до 18 8,6 7,6 8 8,5 7,1 5,9 7,9 6,3 9 8,3 

18-34 9,2 9 8,4 7,9 7,7 6,1 8,5 7,9 9,2 9,3 

35-49 9,4 9,2 8,7 7,8 8 6,4 8,4 8,2 9,4 9,4 

50-59 9,3 8,9 8,5 7,4 7,5 6,4 8,2 8,5 9,5 9 

60+ 9,5 8,6 8,7 6,9 7,3 6,8 7,6 8,8 9,5 8,7 

Рівень освіти                     

Повна загальна 

середня 
9,4 9,1 8,3 7,6 6,9 6,2 8 7,9 9,4 8,6 

Середня 

спеціальна 
9,5 8,7 8,5 7,4 7,4 6,4 8 8,4 9,3 9,1 

Вища 9 8,9 8,8 7,7 8,3 6,5 8,5 8,2 9,4 9,3 

Населений 

пункт 
                    

до 1000 осіб 9,5 9 8,1 7,3 7,3 5,9 7,7 7,6 9,2 8,7 

1000-2000 осіб 9,3 9,2 8,4 7,6 7,3 6,7 8,1 8,3 9,5 9,1 

понад 2000 осіб 9,3 8,5 8,7 7,4 7,6 6,3 8 8,2 9,2 9 

смт. Кельменці 

(понад 7000 

осіб) 

9,2 8,7 8,9 7,9 8,2 6,6 8,8 8,6 9,5 9,3 
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Таблиця В.7 

 

  

Чи готові Ви брати безпосередню 

участь в розвитку Вашої 

територіальної громади 

Так, або 

сокріше 

так 

Ні, або 

скоріше ні 

Важко 

відповісти 

Стать       

чоловіча 76,8 13,8 9,4 

жіноча 75,5 15,4 9,1 

Вік       

до 18 81,1 2,7 16,2 

18-34 87,8 7,6 4,6 

35-49 82,5 12,2 5,3 

50-59 72,1 17,5 10,4 

60+ 60 24,6 15,4 

Рівень освіти       

Повна загальна середня 65,9 20,5 13,6 

Професійно-технічна 71,5 16,8 11,7 

Вища 88,4 7,2 4,4 

Населений пункт       

до 1000 осіб 70 17,3 12,7 

1000-2000 осіб 73,2 14,2 12,6 

понад 2000 осіб 77,2 15,2 7,6 

смт. Кельменці (понад 7000 осіб) 82,2 10,7 7,1 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



242 
 

 
 

Таблиця В.8 

 

  

Населений пункт Громада Дністровський район 

Так Ні 
Важко 

відповісти 
Так Ні 

Важко 

відповісти 
Так Ні 

Важко 

відповісти 

Стать                   

чоловіча 98,7 1,0 0,3 69,1 21,7 9,2 54,7 31,6 13,7 

жіноча 99,4 0,6 0 72,8 19,1 8,1 52,1 32,8 15,1 

Вік   100 100             

до 18 97,3 2,7 0 73 13,5 13,5 56,8 26,9 16,3 

18-34 98,2 1,2 0,6 70,3 21,5 8,2 54,1 30,2 15,7 

35-49 99,4 0,6 0 74,3 18,8 6,9 60,6 28,2 11,2 

50-59 98,8 1,2 0 70,9 19,8 9,3 51,2 34,8 14 

60+ 100 0 0 68,6 22,3 9,1 46,3 37,7 16 

Рівень освіти                   

Повна загальна середня 98,4 0,8 0,8 65,5 22 12,5 46,2 35,6 18,2 

Середня спеціальна 99,3 0,7 0 70,2 20,6 9,2 51,2 33,7 15,1 

Вища 99 1 0 76 18,8 5,2 60,9 28 11,1 

Населений пункт                   

до 1000 осіб 100 0 0 68,1 22,7 9,2 52,7 30,9 16,4 

1000-2000 осіб 100 0 0 68,3 21,9 9,8 52,5 33,3 14,2 

понад 2000 осіб 99 1 0 70 21,8 8,2 54,3 31,5 14,2 

смт. Кельменці (понад 7000 осіб) 97,2 2,1 0,7 78,5 14,3 7,2 54,2 32,9 12,9 

  

Чернівецька область Буковинець Громадянин України 

Так Ні 
Важко 

відповісти 
Так Ні 

Важко 

відповісти 
Так Ні 

Важко 

відповісти 

Стать                   

чоловіча 93,6 3,7 2,7 89,5 6,5 4 99,7 0,3 0 
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жіноча 93,7 3,3 3 90,4 5,7 3,9 99,7 0 0,3 

Вік                   

до 18 91,9 2,7 5,4 83,6 8,2 8,2 100 0 0 

18-34 93,6 4,1 2,3 89,5 6,4 4,1 99,4 0 0,6 

35-49 94,4 3,1 2,5 91,3 5,6 3,1 99,4 0,6 0 

50-59 94,1 3,5 2,4 90,7 5,8 3,5 100 0 0 

60+ 92,2 3,4 3,4 90,3 5,7 4 100 0 0 

Рівень освіти                   

Повна загальна середня 92,5 3 4,5 87 6,9 6,1 100 0 0 

Середня спеціальна 93,1 3,8 3,1 89 6,5 4,5 99,7 0,3 0 

Вища 95,1 3,4 1,5 93,2 4,9 1,9 99,5 0 0,5 

Населений пункт                   

до 1000 осіб 93,5 3,7 2,8 90 5,4 4,6 100 0 0 

1000-2000 осіб 92,3 4,4 3,3 89,1 6 4,9 100 0 0 

понад 2000 осіб 94 3 3 89,3 7,1 3,6 99,5 0,5 0 

смт. Кельменці (понад 7000 осіб) 94,9 2,9 2,2 92,1 5 2,9 99,3 0 0,7 
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ДОДАТОК Г 

 

 

 

Рисунок Г.1. Об’єднані територіальні громади Чернівецької області станом на 2015 рік 

Джерело: [107] 
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Рисунок Г.2. Об’єднані територіальні громади Чернівецької області станом на 2016 рік 

Джерело: [107] 
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Рисунок Г.3. Об’єднані територіальні громади Чернівецької області станом на 2017 рік 

Джерело: [107] 
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Рисунок Г.4. Об’єднані територіальні громади Чернівецької області станом на 2018 рік 

Джерело: [107] 
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Рисунок Г.5. Об’єднані територіальні громади Чернівецької області станом на 2019 рік 

Джерело: [107] 
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Рисунок Г.6. Варіант адміністративно-територіального поділу Чернівецької області на 4 райони: Гірський, Сіретський, 

Чернівецький та Дністровський за пропозицією Чернівецької обласної державної адміністрації  

Джерело: [103] 
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Рисунок Г.7.  Варіант адміністративно-територіального поділу Чернівецької області на 3 райони: Хотинський, Чернівецький 

та Сторожинецький за ініціативи Центру політико-правових реформ  

Джерело: [166] 
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Рисунок Г.8. Варіант адміністративно-територіального поділу Чернівецької області на 3 райони: Хотинський, Чернівецький 

та Сторожинецький за проєктом Міністерства розвитку громад та територій  

Джерело: [167] 
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Рисунок Г.9. Адміністративно-територіальний поділ території Чернівецької області на 3 райони: Дністровський, 

Чернівецький та Вижницький, затверджений 17 липня 2020 року Верховною Радою України 

Джерело: [105] 
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Додаток Д 

 

Таблиця Д.1. Кількість населення територіальних громад Чернівецької області  

 

Назва ТГ Район 

Кількість населення 

Значення 

(тис. осіб) 

Ранг в 

регіоні 
Ранг в Україні 

Чернівецька Чернівецький 270,6 1 17 

Сторожинецька Чернівецький 42,2 2 123 

Сокирянська Дністровський 36,5 3 153 

Кельменецька Дністровський 32,1 4 192 

Новоселицька Чернівецький 28,2 5 231 

Україна (на 1 ТГ) 26,3   

Кіцманська Чернівецький 20,7 6 374 

Мамаївська Чернівецький 19,9 7 393 

Глибоцька Чернівецький 19,3 8 421 

Берегометська Вижницький 18,4 9 451 

Хотинська Дністровський 18,2 10 457 

Герцаївська Чернівецький 18,0 11 461 

Чернівецька обл. (на 1 ТГ) 17,2   

Вижницька Вижницький 16,8 12 491 

Клішковецька Дністровський 15,0 13 550 

Чудейська Чернівецький 14,4 14 580 

Ванчиковецька Чернівецький 14,3 15 586 

Великокучурівська Чернівецький 13,9 16 601 

Острицька Чернівецький 13,5 17 624 

Недобоївська Дністровський 12,4 18 667 

Вашківецька Вижницький 12,3 19 676 

Мамалигівська Дністровський 11,9 20 702 

Топорівська Чернівецький 11,6 21 716 

Путильська Вижницький 11,3 22 729 

Красноїльська Чернівецький 11,2 23 733 

Кам’янська Чернівецький 11,1 24 743 

Новодністровська Дністровський 10,6 25 765 

Юрковецька Чернівецький 10,5 26 776 

Чагорська Чернівецький 10,2 27 792 

Кам’янецька Чернівецький 10,1 28 794 

Магальська Чернівецький 9,5 29 837 

Заставнівська Чернівецький 9,3 30 850 

Брусницька Вижницький 9,3 31 858 

Петровецька Чернівецький 8,1 32 934 

Веренчанська Чернівецький 8,1 33 942 

Сучевенська Чернівецький 7,9 34 959 

Кадубовецька Чернівецький 7,9 35 965 
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Тарашанська Чернівецький 7,6 36 983 

Неполоковецька Чернівецький 7,4 37 998 

Банилівська Вижницький 7,4 38 1003 

Волоківська Чернівецький 7,0 39 1042 

Лівинецька Дністровський 6,7 40 1066 

Рукшинська Дністровський 6,5 41 1083 

Боянська Чернівецький 6,4 42 1087 

Тереблеченська Чернівецький 6,3 43 1097 

Ставчанська Чернівецький 6,3 44 1100 

Вікнянська Чернівецький 5,9 45 1143 

Горішньошеровецька Чернівецький 5,8 46 1155 

Усть-Путильська Вижницький 5,5 47 1198 

Конятинська Вижницький 4,8 48 1275 

Селятинська Вижницький 4,7 49 1282 

Вашковецька Дністровський 4,7 50 1288 

Карапчівська Чернівецький 4,4 51 1310 

Кострижівська Чернівецький 4,3 52 1321 
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Таблиця Д.2. Зміна чисельності населення територіальних громад Чернівецької 

області в період з 2001 по 2021 роки 

 

Назва ТГ Район 

Зміна чисельності населення  

Значення 

(%) 

Ранг в 

регіоні 
Ранг в Україні 

Великокучурівська Чернівецький 24,0 1 15 

Чудейська Чернівецький 19,8 2 21 

Красноїльська Чернівецький 12,0 3 34 

Чернівецька Чернівецький 8,7 4 54 

Кам’янська Чернівецький 6,0 5 83 

Петровецька Чернівецький 5,9 6 87 

Селятинська Вижницький 2,8 7 113 

Усть-Путильська Вижницький 2,7 8 117 

Конятинська Вижницький 2,6 9 118 

Сторожинецька Чернівецький 2,3 10 123 

Путильська Вижницький 2,2 11 125 

Острицька Чернівецький 2,1 12 126 

Герцаївська Чернівецький 1,9 13 130 

Чагорська Чернівецький 1,8 14 132 

Карапчівська Чернівецький 1,7 15 134 

Сучевенська Чернівецький 1,7 16 135 

Тарашанська Чернівецький 1,6 17 136 

Волоківська Чернівецький 1,5 18 137 

Тереблеченська Чернівецький 1,5 19 138 

Кам’янецька Чернівецький 1,2 20 143 

Новодністровська Дністровський 1,2 21 146 

Глибоцька Чернівецький 0,5 22 156 

Мамаївська Чернівецький -4,1 23 252 

Чернівецька обл.  -5,6   

Неполоковецька Чернівецький -5,7 24 293 

Брусницька Вижницький -8,3 25 353 

Банилівська Вижницький -8,5 26 364 

Ставчанська Чернівецький -8,6 27 369 

Берегометська Вижницький -9,8 28 410 

Вашківецька Вижницький -10,4 29 426 

Кіцманська Чернівецький -13,6 30 533 

Кострижівська Чернівецький -14,7 31 556 

Україна  -14,9   

Новоселицька Чернівецький -15,2 32 570 

Заставнівська Чернівецький -15,3 33 573 

Ванчиковецька Чернівецький -15,8 34 583 

Вижницька Вижницький -16,8 35 619 
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Веренчанська Чернівецький -16,9 36 622 

Мамалигівська Дністровський -17,0 37 626 

Топорівська Чернівецький -19,4 38 704 

Вікнянська Чернівецький -20,1 39 726 

Кадубовецька Чернівецький -20,2 40 728 

Горішньошеровецька Чернівецький -20,2 41 729 

Юрковецька Чернівецький -20,2 42 730 

Сокирянська Дністровський -20,6 43 746 

Боянська Чернівецький -20,6 44 747 

Недобоївська Дністровський -22,3 45 791 

Рукшинська Дністровський -22,3 45 791 

Вашковецька Дністровський -22,4 47 797 

Хотинська Дністровський -23,9 48 852 

Клішковецька Дністровський -25,5 49 900 

Кельменецька Дністровський -26,2 50 927 

Лівинецька Дністровський -29,2 51 1031 

Магальська Чернівецький -31,8 52 1085 
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Таблиця Д.3. Частка осіб молодше працездатного віку від загальної кількості 

населення територіальних громад Чернівецької області  

 

Назва ТГ Район 

Частка осіб молодше працездатного віку 

Значення 

(%) 

Ранг в 

регіоні 
Ранг в Україні 

Селятинська Вижницький 25,7 1 21 

Усть-Путильська Вижницький 25,4 2 23 

Конятинська Вижницький 25,3 3 24 

Петровецька Чернівецький 24,4 4 33 

Путильська Вижницький 24,3 5 34 

Чудейська Чернівецький 23,7 6 58 

Банилівська Вижницький 23,5 7 66 

Великокучурівська Чернівецький 23,3 8 74 

Вижницька Вижницький 23,1 9 82 

Сторожинецька Чернівецький 23,0 10 86 

Кам’янська Чернівецький 22,7 11 91 

Берегометська Вижницький 22,3 12 111 

Кам’янецька Чернівецький 22,2 13 116 

Тереблеченська Чернівецький 22,2 13 116 

Тарашанська Чернівецький 22,2 15 122 

Карапчівська Чернівецький 22,1 16 125 

Вашківецька Вижницький 22,1 17 127 

Волоківська Чернівецький 22,1 17 127 

Чагорська Чернівецький 22,1 19 130 

Красноїльська Чернівецький 21,5 20 173 

Острицька Чернівецький 21,4 21 178 

Сучевенська Чернівецький 21,3 22 188 

Герцаївська Чернівецький 21,0 23 212 

Вікнянська Чернівецький 20,4 24 254 

Глибоцька Чернівецький 20,3 25 259 

Юрковецька Чернівецький 19,9 26 282 

Кадубовецька Чернівецький 19,9 27 285 

Горішньошеровецька Чернівецький 19,4 28 377 

Ставчанська Чернівецький 18,9 29 442 

Веренчанська Чернівецький 18,7 30 479 

Хотинська Дністровський 18,6 31 497 

Чернівецька обл.  18,6   

Брусницька Вижницький 18,1 32 606 

Мамаївська Чернівецький 18,1 32 606 

Рукшинська Дністровський 18,0 34 620 

Кіцманська Чернівецький 18,0 35 624 

Вашковецька Дністровський 17,9 36 636 
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Сокирянська Дністровський 17,9 37 652 

Топорівська Чернівецький 17,6 38 696 

Неполоковецька Чернівецький 17,6 39 702 

Клішковецька Дністровський 17,5 40 721 

Недобоївська Дністровський 17,4 41 744 

Заставнівська Чернівецький 17,3 42 772 

Кострижівська Чернівецький 17,2 43 790 

Магальська Чернівецький 17,0 44 817 

Ванчиковецька Чернівецький 16,9 45 836 

Мамалигівська Дністровський 16,5 46 906 

Україна  16,5   

Боянська Чернівецький 16,2 47 976 

Новоселицька Чернівецький 16,1 48 1003 

Чернівецька Чернівецький 16,0 49 1028 

Кельменецька Дністровський 15,3 50 1141 

Новодністровська Дністровський 15,3 51 1146 

Лівинецька Дністровський 15,3 52 1154 
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Таблиця Д.4. Частка осіб працездатного віку від загальної кількості населення 

територіальних громад Чернівецької області  

 

Назва ТГ Район 

Частка осіб працездатного віку 

Значення 

(%) 

Ранг в 

регіоні 
Ранг в Україні 

Чернівецька Чернівецький 64,8 1 13 

Новодністровська Дністровський 63,5 2 25 

Красноїльська Чернівецький 62,4 3 51 

Боянська Чернівецький 62,4 4 54 

Сучевенська Чернівецький 61,5 5 99 

Новоселицька Чернівецький 61,4 6 102 

Мамалигівська Дністровський 61,3 7 114 

Острицька Чернівецький 61,3 7 114 

Глибоцька Чернівецький 61,3 9 119 

Кам’янська Чернівецький 61,3 9 119 

Герцаївська Чернівецький 61,2 11 125 

Кострижівська Чернівецький 61,0 12 151 

Чернівецька обл.  61,0   

Ванчиковецька Чернівецький 60,7 13 184 

Неполоковецька Чернівецький 60,6 14 192 

Магальська Чернівецький 60,5 15 217 

Сторожинецька Чернівецький 60,4 16 221 

Великокучурівська Чернівецький 60,3 17 239 

Україна  60,3   

Заставнівська Чернівецький 60,1 18 266 

Чагорська Чернівецький 60,0 19 275 

Волоківська Чернівецький 60,0 20 285 

Карапчівська Чернівецький 59,9 21 294 

Тарашанська Чернівецький 59,9 22 300 

Брусницька Вижницький 59,8 23 317 

Кам’янецька Чернівецький 59,8 24 322 

Тереблеченська Чернівецький 59,8 25 326 

Кіцманська Чернівецький 59,7 26 332 

Мамаївська Чернівецький 59,6 27 352 

Чудейська Чернівецький 59,5 28 366 

Веренчанська Чернівецький 59,2 29 440 

Недобоївська Дністровський 58,9 30 506 

Кельменецька Дністровський 58,8 31 534 

Топорівська Чернівецький 58,8 32 543 

Клішковецька Дністровський 58,7 33 565 

Петровецька Чернівецький 58,5 34 615 

Путильська Вижницький 58,4 35 628 
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Конятинська Вижницький 58,4 35 628 

Горішньошеровецька Чернівецький 58,4 37 644 

Усть-Путильська Вижницький 58,2 38 682 

Лівинецька Дністровський 58,2 39 691 

Ставчанська Чернівецький 58,0 40 740 

Вашківецька Вижницький 57,8 41 781 

Берегометська Вижницький 57,8 42 800 

Хотинська Дністровський 57,7 43 806 

Селятинська Вижницький 57,7 44 817 

Рукшинська Дністровський 57,4 45 889 

Банилівська Вижницький 57,4 45 889 

Кадубовецька Чернівецький 57,2 47 954 

Юрковецька Чернівецький 57,1 48 973 

Вашковецька Дністровський 57,0 49 981 

Вижницька Вижницький 56,9 50 1007 

Сокирянська Дністровський 56,6 51 1058 

Вікнянська Чернівецький 56,2 52 1138 
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Таблиця Д.5. Частка осіб старше працездатного віку від загальної кількості 

населення територіальних громад Чернівецької області  

 

Назва ТГ Район 

Частка осіб старше працездатного віку 

Значення 

(%) 

Ранг в 

регіоні 
Ранг в Україні 

Кам’янська Чернівецький 16,0 1 31 

Красноїльська Чернівецький 16,1 2 33 

Конятинська Вижницький 16,3 3 39 

Усть-Путильська Вижницький 16,4 4 42 

Великокучурівська Чернівецький 16,4 5 43 

Селятинська Вижницький 16,6 6 49 

Сторожинецька Чернівецький 16,6 7 50 

Чудейська Чернівецький 16,7 8 53 

Петровецька Чернівецький 17,2 9 69 

Острицька Чернівецький 17,2 10 71 

Сучевенська Чернівецький 17,3 11 72 

Путильська Вижницький 17,3 12 73 

Герцаївська Чернівецький 17,8 13 92 

Чагорська Чернівецький 17,9 14 98 

Волоківська Чернівецький 17,9 15 102 

Карапчівська Чернівецький 18,0 16 103 

Тарашанська Чернівецький 18,0 17 104 

Кам’янецька Чернівецький 18,0 18 107 

Тереблеченська Чернівецький 18,0 19 110 

Глибоцька Чернівецький 18,4 20 132 

Банилівська Вижницький 19,1 21 184 

Чернівецька Чернівецький 19,3 22 197 

Вижницька Вижницький 20,0 23 241 

Берегометська Вижницький 20,0 24 243 

Вашківецька Вижницький 20,1 25 249 

Чернівецька обл.  20,3   

Новодністровська Дністровський 21,2 26 343 

Боянська Чернівецький 21,4 27 367 

Неполоковецька Чернівецький 21,8 28 401 

Кострижівська Чернівецький 21,8 29 408 

Мамалигівська Дністровський 22,1 30 442 

Брусницька Вижницький 22,1 30 442 

Веренчанська Чернівецький 22,1 32 444 

Кіцманська Чернівецький 22,3 33 458 

Мамаївська Чернівецький 22,3 33 458 

Горішньошеровецька Чернівецький 22,3 33 458 

Ванчиковецька Чернівецький 22,4 36 471 
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Новоселицька Чернівецький 22,5 37 481 

Магальська Чернівецький 22,5 38 489 

Заставнівська Чернівецький 22,6 39 506 

Кадубовецька Чернівецький 22,9 40 546 

Юрковецька Чернівецький 23,0 41 556 

Ставчанська Чернівецький 23,1 42 573 

Україна  23,2   

Вікнянська Чернівецький 23,5 43 619 

Хотинська Дністровський 23,6 44 638 

Топорівська Чернівецький 23,6 45 639 

Недобоївська Дністровський 23,7 46 648 

Клішковецька Дністровський 23,9 47 662 

Рукшинська Дністровський 24,6 48 756 

Вашковецька Дністровський 25,0 49 811 

Сокирянська Дністровський 25,5 50 865 

Кельменецька Дністровський 25,9 51 934 

Лівинецька Дністровський 26,5 52 1037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



263 
 

 
 

Таблиця Д.6. Площа територіальних громад Чернівецької області  

 

Назва ТГ Район 

Площа 

Значення 

(км. кв) 

Ранг в 

регіоні 
Ранг в Україні 

Сокирянська Дністровський 606,5 1 265 

Кельменецька Дністровський 540,6 2 316 

Сторожинецька Чернівецький 520,4 3 351 

Берегометська Вижницький 491,9 4 375 

Україна (1 ТГ) 385,7   

Селятинська Вижницький 367,7 5 571 

Путильська Вижницький 231,6 6 928 

Новоселицька Чернівецький 220,7 7 957 

Клішковецька Дністровський 212,4 8 983 

Герцаївська Чернівецький 192,1 9 1046 

Красноїльська Чернівецький 191,4 10 1052 

Вижницька Вижницький 183,5 11 1067 

Хотинська Дністровський 182,5 12 1068 

Чернівецька Чернівецький 180,4 13 1075 

Кіцманська Чернівецький 180,1 14 1076 

Ванчиковецька Чернівецький 170,8 15 1104 

Юрковецька Чернівецький 165,3 16 1121 

Усть-Путильська Вижницький 156,6 17 1149 

Чернівецька обл. (1 ТГ) 155,7   

Мамаївська Чернівецький 155,5 18 1156 

Чудейська Чернівецький 147,6 19 1183 

Вашківецька Вижницький 146,1 20 1188 

Мамалигівська Дністровський 144,7 21 1193 

Глибоцька Чернівецький 140,6 22 1202 

Недобоївська Дністровський 129,5 23 1228 

Лівинецька Дністровський 129,3 24 1229 

Топорівська Чернівецький 123,9 25 1242 

Конятинська Вижницький 122 26 1246 

Кам’янська Чернівецький 120,6 27 1251 

Рукшинська Дністровський 108,7 28 1278 

Сучевенська Чернівецький 106,9 29 1285 

Веренчанська Чернівецький 103,6 30 1298 

Кам’янецька Чернівецький 102,4 31 1302 

Острицька Чернівецький 99,1 32 1307 

Вікнянська Чернівецький 98,8 33 1308 

Брусницька Вижницький 98,1 34 1309 

Великокучурівська Чернівецький 98,1 34 1309 

Кадубовецька Чернівецький 94,7 36 1328 

Тарашанська Чернівецький 91,6 37 1333 
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Горішньошеровецька Чернівецький 86,1 38 1342 

Магальська Чернівецький 84,1 39 1345 

Петровецька Чернівецький 81,6 40 1352 

Банилівська Вижницький 81,3 41 1353 

Заставнівська Чернівецький 75,8 42 1367 

Ставчанська Чернівецький 75,4 43 1368 

Тереблеченська Чернівецький 74,7 44 1370 

Боянська Чернівецький 63,9 45 1386 

Волоківська Чернівецький 60,9 46 1392 

Вашковецька Дністровський 58,7 47 1395 

Неполоковецька Чернівецький 57,9 48 1397 

Чагорська Чернівецький 50,2 49 1402 

Карапчівська Чернівецький 45,7 50 1407 

Кострижівська Чернівецький 37,3 51 1418 

Новодністровська Дністровський 7,1 52 1437 
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Таблиця Д.7. Кількість закладів освіти (дошкільних та загальноосвітніх) 

територіальних громад Чернівецької області  

 

Назва ТГ Район 

Кількість закладів освіти (ДНЗ та ЗНЗ) 

Значення 

(одиниць) 

Ранг в 

регіоні 
Ранг в Україні 

Чернівецька Чернівецький 126 1 13 

Сокирянська Дністровський 45 2 115 

Кельменецька Дністровський 41 3 141 

Сторожинецька Чернівецький 41 3 141 

Герцаївська Чернівецький 28 5 308 

Новоселицька Чернівецький 27 6 326 

Хотинська Дністровський 25 7 375 

Україна (у 1 ТГ) 22,6   

Кіцманська Чернівецький 22 8 443 

Глибоцька Чернівецький 18 9 574 

Острицька Чернівецький 18 9 574 

Берегометська Вижницький 18 9 574 

Вижницька Вижницький 18 9 574 

Клішковецька Дністровський 17 13 616 

Мамаївська Чернівецький 17 13 616 

Чернівецька обл. (у 1 ТГ) 15,8   

Ванчиковецька Чернівецький 15 15 689 

Юрковецька Чернівецький 15 15 689 

Вашківецька Вижницький 15 15 689 

Путильська Вижницький 14 18 733 

Мамалигівська Дністровський 13 19 787 

Сучевенська Чернівецький 13 19 787 

Лівинецька Дністровський 12 21 856 

Недобоївська Дністровський 12 21 856 

Кадубовецька Чернівецький 12 21 856 

Кам’янська Чернівецький 12 21 856 

Чудейська Чернівецький 12 21 856 

Брусницька Вижницький 11 26 919 

Веренчанська Чернівецький 11 26 919 

Вікнянська Чернівецький 11 26 919 

Конятинська Вижницький 11 26 919 

Рукшинська Дністровський 10 30 992 

Ставчанська Чернівецький 10 30 992 

Магальська Чернівецький 9 32 1074 

Заставнівська Чернівецький 9 32 1074 

Красноїльська Чернівецький 9 32 1074 

Усть-Путильська Вижницький 9 32 1074 
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Горішньошеровецька Чернівецький 8 36 1163 

Чагорська Чернівецький 8 36 1163 

Тарашанська Чернівецький 8 36 1163 

Кам’янецька Чернівецький 8 36 1163 

Тереблеченська Чернівецький 8 36 1163 

Великокучурівська Чернівецький 8 36 1163 

Банилівська Вижницький 8 36 1163 

Новодністровська Дністровський 7 43 1237 

Топорівська Чернівецький 7 43 1237 

Селятинська Вижницький 7 43 1237 

Боянська Чернівецький 6 46 1304 

Кострижівська Чернівецький 6 46 1304 

Неполоковецька Чернівецький 6 46 1304 

Волоківська Чернівецький 6 46 1304 

Карапчівська Чернівецький 6 46 1304 

Петровецька Чернівецький 6 46 1304 

Вашковецька Дністровський 4 52 1390 
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Таблиця Д.8. Кількість закладів первинної медичної допомоги територіальних 

громад Чернівецької області  

 

Назва ТГ Район 

Кількість закладів первинної медичної 

допомоги 

Значення 

(одиниць) 

Ранг в 

регіоні 
Ранг в Україні 

Чернівецька Чернівецький 121 1 7 

Сокирянська Дністровський 36 2 54 

Кельменецька Дністровський 17 3 185 

Мамаївська Чернівецький 17 3 185 

Берегометська Вижницький 17 3 185 

Новоселицька Чернівецький 16 6 211 

Путильська Вижницький 16 6 211 

Кіцманська Чернівецький 15 8 226 

Сторожинецька Чернівецький 14 9 246 

Брусницька Вижницький 11 10 345 

Україна (у 1 ТГ) 10,8   

Глибоцька Чернівецький 10 11 382 

Герцаївська Чернівецький 10 11 382 

Селятинська Вижницький 10 11 382 

Чернівецька обл. (у 1 ТГ) 9,8   

Хотинська Дністровський 9 14 442 

Вікнянська Чернівецький 9 14 442 

Кам’янська Чернівецький 9 14 442 

Заставнівська Чернівецький 8 17 519 

Клішковецька Дністровський 8 17 519 

Юрковецька Чернівецький 8 17 519 

Конятинська Вижницький 8 17 519 

Мамалигівська Дністровський 7 21 599 

Ванчиковецька Чернівецький 7 21 599 

Недобоївська Дністровський 7 21 599 

Вижницька Вижницький 7 21 599 

Чудейська Чернівецький 7 21 599 

Веренчанська Чернівецький 6 26 695 

Кадубовецька Чернівецький 6 26 695 

Усть-Путильська Вижницький 6 26 695 

Кострижівська Чернівецький 5 29 782 

Вашковецька Дністровський 5 29 782 

Ставчанська Чернівецький 5 29 782 

Острицька Чернівецький 5 29 782 

Вашківецька Вижницький 5 29 782 

Кам’янецька Чернівецький 5 29 782 
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Великокучурівська Чернівецький 5 29 782 

Боянська Чернівецький 4 36 903 

Магальська Чернівецький 4 36 903 

Неполоковецька Чернівецький 4 36 903 

Топорівська Чернівецький 4 36 903 

Горішньошеровецьк

а 
Чернівецький 4 36 903 

Тарашанська Чернівецький 4 36 903 

Тереблеченська Чернівецький 4 36 903 

Петровецька Чернівецький 4 36 903 

Лівинецька Дністровський 3 44 1039 

Новодністровська Дністровський 3 44 1039 

Красноїльська Чернівецький 3 44 1039 

Чагорська Чернівецький 3 44 1039 

Рукшинська Дністровський 2 48 1185 

Сучевенська Чернівецький 2 48 1185 

Волоківська Чернівецький 2 48 1185 

Карапчівська Чернівецький 2 48 1185 

Банилівська Вижницький 2 48 1185 
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Таблиця Д.9. Кількість закладів культури (будинки культури, бібліотеки, музеї, 

мистецькі школи) медичної допомоги територіальних громад Чернівецької 

області  

 

Назва ТГ Район 

Кількість закладів культури 

Значення 

(одиниць) 

Ранг в 

регіоні 

Ранг в 

Україні 

Чернівецька Чернівецький 67 1 50 

Кельменецька Дністровський 62 2 66 

Сокирянська Дністровський 55 3 109 

Сторожинецька Чернівецький 48 4 158 

Новоселицька Чернівецький 34 5 315 

Хотинська Дністровський 32 6 355 

Герцаївська Чернівецький 31 7 374 

Вижницька Вижницький 27 8 442 

Україна (у 1 ТГ) 24,7   

Кіцманська Чернівецький 24 9 519 

Глибоцька Чернівецький 24 9 519 

Путильська Вижницький 24 9 519 

Берегометська Вижницький 23 12 551 

Недобоївська Дністровський 22 13 585 

Мамаївська Чернівецький 22 13 585 

Клішковецька Дністровський 21 15 617 

Острицька Чернівецький 21 15 617 

Брусницька Вижницький 20 17 654 

Юрковецька Чернівецький 20 17 654 

Вашківецька Вижницький 20 17 654 

Мамалигівська Дністровський 19 20 694 

Ванчиковецька Чернівецький 18 21 737 

Чернівецька обл. (у 1 ТГ) 18,0   

Кам’янська Чернівецький 17 22 778 

Лівинецька Дністровський 16 23 818 

Кадубовецька Чернівецький 14 24 915 

Вікнянська Чернівецький 14 24 915 

Рукшинська Дністровський 13 26 973 

Веренчанська Чернівецький 13 26 973 

Тарашанська Чернівецький 13 26 973 

Кам’янецька Чернівецький 12 29 1027 

Чудейська Чернівецький 12 29 1027 

Ставчанська Чернівецький 11 31 1090 

Тереблеченська Чернівецький 11 31 1090 

Конятинська Вижницький 11 31 1090 
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Усть-Путильська Вижницький 11 31 1090 

Заставнівська Чернівецький 10 35 1129 

Неполоковецька Чернівецький 10 35 1129 

Сучевенська Чернівецький 10 35 1129 

Селятинська Вижницький 10 35 1129 

Кострижівська Чернівецький 9 39 1202 

Горішньошеровецька Чернівецький 9 39 1202 

Банилівська Вижницький 9 39 1202 

Великокучурівська Чернівецький 8 42 1265 

Топорівська Чернівецький 7 43 1310 

Волоківська Чернівецький 7 43 1310 

Магальська Чернівецький 6 45 1356 

Чагорська Чернівецький 6 45 1356 

Карапчівська Чернівецький 6 45 1356 

Петровецька Чернівецький 6 45 1356 

Боянська Чернівецький 5 49 1386 

Вашковецька Дністровський 5 49 1386 

Красноїльська Чернівецький 5 49 1386 

Новодністровська Дністровський 4 52 1412 
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Таблиця Д.10. Доходи загального фонду територіальних громад Чернівецької 

області  

 

Назва ТГ Район 

Доходи загального фонду 

Значення 

(грн/мешканця) 

Ранг в 

регіоні 

Ранг в 

Україні 

Селятинська Вижницький 10590,9 1 107 

Магальська Чернівецький 8675,5 2 251 

Конятинська Вижницький 8479,4 3 290 

Україна (грн/мешканця) 8417,5   

Чернівецька Чернівецький 8414,3 4 302 

Вижницька Вижницький 8106,7 5 356 

Новодністровська Дністровський 7887 6 403 

Вашковецька Дністровський 6841,9 7 665 

Неполоковецька Чернівецький 6723,8 8 693 

Чагорська Чернівецький 6614,9 9 715 

Сторожинецька Чернівецький 6441,6 10 751 

Великокучурівська Чернівецький 6425,3 11 754 

Хотинська Дністровський 6343 12 778 

Заставнівська Чернівецький 6337,6 13 779 

Рукшинська Дністровський 6290,7 14 788 

Юрковецька Чернівецький 6240,1 15 802 

Новоселицька Чернівецький 6216,9 16 807 

Вашківецька Вижницький 6175,5 17 817 

Тереблеченська Чернівецький 6015 18 855 

Кострижівська Чернівецький 5864,1 19 890 

Красноїльська Чернівецький 5799,8 20 910 

Чернівецька обл. (грн/мешканця) 5789,7   

Мамалигівська Дністровський 5690,6 21 929 

Глибоцька Чернівецький 5629,8 22 944 

Чудейська Чернівецький 5401,7 23 986 

Кіцманська Чернівецький 5357,2 24 994 

Волоківська Чернівецький 5339,2 25 996 

Острицька Чернівецький 5234,5 26 1016 

Усть-Путильська Вижницький 5196,4 27 1024 

Мамаївська Чернівецький 4937,2 28 1067 

Вікнянська Чернівецький 4386,6 29 1161 

Ставчанська Чернівецький 4192,4 30 1203 

Недобоївська Дністровський 3984,2 31 1226 

Клішковецька Дністровський 3672,2 32 1262 

Сокирянська Дністровський 3667,7 33 1263 

Герцаївська Чернівецький 3504,5 34 1284 

Путильська Вижницький 3332,7 35 1304 
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Берегометська Вижницький 2904,5 36 1332 

Кельменецька Дністровський 2666,5 37 1350 

Веренчанська Чернівецький 2170,9 38 1382 

Боянська Чернівецький 2170 39 1383 

Брусницька Вижницький 2113,3 40 1388 

Банилівська Вижницький 2089,3 41 1391 

Лівинецька Дністровський 1976,7 42 1400 

Ванчиковецька Чернівецький 1947,4 43 1401 

Топорівська Чернівецький 1945,9 44 1403 

Тарашанська Чернівецький 1799,1 45 1408 

Кадубовецька Чернівецький 1638,2 46 1419 

Карапчівська Чернівецький 1570,5 47 1422 

Кам’янська Чернівецький 1568 48 1423 

Горішньошеровецьк

а 
Чернівецький 1533,7 49 1424 

Кам’янецька Чернівецький 1436,1 50 1427 

Сучевенська Чернівецький 1312,4 51 1431 

Петровецька Чернівецький 912,1 52 1438 
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Таблиця Д.11. Індекс податкоспроможності територіальних громад 

Чернівецької області  

 

Назва ТГ Район 

Індекс податкоспроможності 

Значення  
Ранг в 

регіоні 

Ранг в 

Україні 

Новодністровська Дністровський 1,17 1 170 

Чернівецька Чернівецький 1,09 2 211 

Заставнівська Чернівецький 0,79 3 507 

Україна (на 1 ТГ) 0,77   

Хотинська Дністровський 0,6 4 817 

Глибоцька Чернівецький 0,6 4 817 

Путильська Вижницький 0,6 4 817 

Вижницька Вижницький 0,56 7 888 

Кіцманська Чернівецький 0,55 8 907 

Сокирянська Дністровський 0,54 9 929 

Новоселицька Чернівецький 0,47 10 1046 

Неполоковецька Чернівецький 0,47 10 1046 

Кельменецька Дністровський 0,42 12 1122 

Сторожинецька Чернівецький 0,41 13 1139 

Селятинська Вижницький 0,4 14 1150 

Кострижівська Чернівецький 0,39 15 1164 

Берегометська Вижницький 0,38 16 1178 

Мамалигівська Дністровський 0,35 17 1203 

Герцаївська Чернівецький 0,35 17 1203 

Чернівецька обл. (на 1 ТГ) 0,34   

Мамаївська Чернівецький 0,33 19 1241 

Тереблеченська Чернівецький 0,32 20 1255 

Ставчанська Чернівецький 0,3 21 1273 

Вашковецька Дністровський 0,29 22 1285 

Магальська Чернівецький 0,27 23 1312 

Чагорська Чернівецький 0,27 23 1312 

Кадубовецька Чернівецький 0,26 25 1321 

Вікнянська Чернівецький 0,26 25 1321 

Волоківська Чернівецький 0,26 25 1321 

Усть-Путильська Вижницький 0,26 25 1321 

Лівинецька Дністровський 0,25 29 1331 

Боянська Чернівецький 0,25 29 1331 

Острицька Чернівецький 0,25 29 1331 

Вашківецька Вижницький 0,25 29 1331 

Конятинська Вижницький 0,24 33 1345 
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Брусницька Вижницький 0,23 34 1354 

Юрковецька Чернівецький 0,23 34 1354 

Веренчанська Чернівецький 0,22 36 1370 

Клішковецька Дністровський 0,21 37 1377 

Горішньошеровецька Чернівецький 0,21 37 1377 

Карапчівська Чернівецький 0,21 37 1377 

Красноїльська Чернівецький 0,2 40 1393 

Кам’янецька Чернівецький 0,2 40 1393 

Недобоївська Дністровський 0,19 42 1402 

Сучевенська Чернівецький 0,19 42 1402 

Тарашанська Чернівецький 0,19 42 1402 

Великокучурівська Чернівецький 0,18 45 1409 

Чудейська Чернівецький 0,18 45 1409 

Рукшинська Дністровський 0,17 47 1418 

Банилівська Вижницький 0,17 47 1418 

Кам’янська Чернівецький 0,16 49 1426 

Петровецька Чернівецький 0,16 49 1426 

Ванчиковецька Чернівецький 0,15 51 1430 

Топорівська Чернівецький 0,14 52 1435 
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Таблиця Д.12. Дотаційність територіальних громад Чернівецької області  

 

Назва ТГ Район 

Дотаційність   

Значення 

(%)  

Ранг в 

регіоні 

Новодністровська Дністровський Реверсна 1 

Чернівецька Чернівецький 0 2 

Заставнівська Чернівецький 8,4 3 

Україна (на 1 ТГ) 15,6   

Хотинська Дністровський 17,2 4 

Глибоцька Чернівецький 18,6 5 

Путильська Вижницький 20,4 6 

Вижницька Вижницький 20,6 7 

Кіцманська Чернівецький 23 8 

Сокирянська Дністровський 25,3 9 

Селятинська Вижницький 25,9 10 

Магальська Чернівецький 27,6 11 

Новоселицька Чернівецький 28 12 

Берегометська Вижницький 31 13 

Кельменецька Дністровський 31,7 14 

Неполоковецька Чернівецький 31,8 15 

Вікнянська Чернівецький 32,1 16 

Сторожинецька Чернівецький 33,6 17 

Мамаївська Чернівецький 33,8 18 

Кострижівська Чернівецький 36,8 19 

Волоківська Чернівецький 38,8 20 

Тереблеченська Чернівецький 39,1 21 

Боянська Чернівецький 39,2 22 

Чернівецька обл. (на 1 ТГ) 40,8   

Мамалигівська Дністровський 42,3 23 

Чагорська Чернівецький 42,7 24 

Герцаївська Чернівецький 42,8 25 

Великокучурівська Чернівецький 44 26 

Юрковецька Чернівецький 46 27 

Усть-Путильська Вижницький 46,1 28 

Лівинецька Дністровський 46,6 29 

Недобоївська Дністровський 47,7 30 

Кам’янська Чернівецький 48,1 31 

Вашківецька Вижницький 48,4 32 

Вашковецька Дністровський 48,5 33 

Конятинська Вижницький 49,2 34 

Кадубовецька Чернівецький 49,4 35 
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Веренчанська Чернівецький 51,8 36 

Клішковецька Дністровський 51,8 36 

Карапчівська Чернівецький 52,7 38 

Острицька Чернівецький 53,2 39 

Ставчанська Чернівецький 53,4 40 

Горішньошеровецька Чернівецький 53,9 41 

Ванчиковецька Чернівецький 55,2 42 

Брусницька Вижницький 55,6 43 

Рукшинська Дністровський 56,8 44 

Топорівська Чернівецький 57,7 45 

Кам’янецька Чернівецький 57,8 46 

Красноїльська Чернівецький 57,9 47 

Чудейська Чернівецький 58,6 48 

Тарашанська Чернівецький 59,2 49 

Сучевенська Чернівецький 60,4 50 

Банилівська Вижницький 60,7 51 

Петровецька Чернівецький 62,1 52 
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Таблиця Д.13. Частка витрат на оплату праці загальнодержавних функцій 

(місцеве самоврядування) від дохідної частини бюджету загального фонду 

територіальних громад Чернівецької області  

 

Назва ТГ Район 

Частка витрат на оплату праці 

загальнодержавних функцій (місцеве 

самоврядування) від дохідної частини 

бюджету загального фонду 

Значення 

(%)  

Ранг в 

регіоні 
Ранг в Україні 

Чернівецька Чернівецький 9,5 1 48 

Сторожинецька Чернівецький 10,8 2 80 

Красноїльська Чернівецький 11,0 3 90 

Чудейська Чернівецький 12,3 4 147 

Україна  12,4   

Вашковецька Дністровський 13,2 5 204 

Великокучурівська Чернівецький 13,4 6 220 

Юрковецька Чернівецький 13,6 7 239 

Конятинська Вижницький 13,7 8 243 

Вашківецька Вижницький 13,9 9 253 

Селятинська Вижницький 13,9 10 256 

Заставнівська Чернівецький 14,2 11 282 

Чернівецька обл.  14,5   

Рукшинська Дністровський 14,8 12 324 

Вижницька Вижницький 15,0 13 336 

Новоселицька Чернівецький 15,4 14 365 

Острицька Чернівецький 15,7 15 400 

Глибоцька Чернівецький 16,1 16 436 

Чагорська Чернівецький 16,3 17 452 

Кіцманська 
Чернівецький 16,4 18 458 

Герцаївська Чернівецький 16,5 19 464 

Хотинська Дністровський 16,9 20 502 

Неполоковецька Чернівецький 17,2 21 521 

Магальська Чернівецький 17,9 22 583 

Мамалигівська Дністровський 18,7 23 649 

Путильська Вижницький 19,0 24 669 

Кострижівська Чернівецький 19,1 25 677 

Усть-Путильська Вижницький 19,3 26 701 

Мамаївська Чернівецький 20,3 27 792 

Тереблеченська Чернівецький 21,3 28 868 

Сокирянська Дністровський 21,4 29 872 
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Ставчанська Чернівецький 21,6 30 887 

Берегометська Вижницький 21,7 31 901 

Клішковецька Дністровський 22,1 32 923 

Недобоївська Дністровський 22,4 33 943 

Волоківська Чернівецький 22,8 34 984 

Банилівська Вижницький 23,7 35 1052 

Брусницька Вижницький 24,7 36 1123 

Новодністровська Дністровський 25,3 37 1142 

Вікнянська Чернівецький 25,3 38 1148 

Кам’янецька Чернівецький 27,5 39 1233 

Тарашанська Чернівецький 28,0 40 1245 

Кельменецька Дністровський 31,8 41 1336 

Веренчанська Чернівецький 32,8 42 1344 

Боянська Чернівецький 32,9 43 1348 

Ванчиковецька Чернівецький 34,7 44 1368 

Сучевенська Чернівецький 37,5 45 1397 

Кам’янська Чернівецький 38,1 46 1399 

Петровецька Чернівецький 39,5 47 1404 

Топорівська Чернівецький 39,6 48 1406 

Кадубовецька Чернівецький 41,3 49 1414 

Лівинецька Дністровський 41,8 50 1415 

Карапчівська Чернівецький 45,3 51 1427 

Горішньошеровецька Чернівецький 46,9 52 1430 
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Таблиця Д.14. Надходження єдиного податку територіальних громад 

Чернівецької області  

 

Назва ТГ Район 

Надходження єдиного податку 

Значення 

(грн/мешк

анця)  

Ранг в 

регіоні 
Ранг в Україні 

Топорівська Чернівецький 965,1 1 317 

Україна (грн/мешканця) 962,7   

Чернівецька Чернівецький 914,9 2 382 

Вікнянська Чернівецький 693,4 3 687 

Хотинська Дністровський 667,1 4 740 

Новодністровська Дністровський 646,9 5 775 

Вижницька Вижницький 570,3 6 916 

Великокучурівська Чернівецький 547,4 7 959 

Мамаївська Чернівецький 546,3 8 963 

Чернівецька обл. (грн/мешканця) 543,5   

Кіцманська Чернівецький 539,0 9 976 

Чагорська Чернівецький 496,4 10 1049 

Веренчанська Чернівецький 487,1 11 1066 

Заставнівська Чернівецький 479,6 12 1079 

Волоківська Чернівецький 449,0 13 1132 

Горішньошеровецька Чернівецький 441,3 14 1139 

Новоселицька Чернівецький 435,8 15 1151 

Недобоївська Дністровський 433,4 16 1153 

Брусницька Вижницький 417,3 17 1169 

Кельменецька Дністровський 412,3 18 1179 

Юрковецька Чернівецький 399,7 19 1193 

Неполоковецька Чернівецький 395,0 20 1200 

Кам’янська Чернівецький 392,4 21 1204 

Кадубовецька Чернівецький 388,2 22 1206 

Глибоцька Чернівецький 379,1 23 1221 

Лівинецька Дністровський 377,5 24 1223 

Берегометська Вижницький 376,6 25 1226 

Ставчанська Чернівецький 375,4 26 1227 

Кам’янецька Чернівецький 362,9 27 1238 

Карапчівська Чернівецький 351,5 28 1252 

Сторожинецька Чернівецький 351,3 29 1253 

Кострижівська Чернівецький 349,2 30 1255 

Магальська Чернівецький 345,9 31 1264 

Мамалигівська Дністровський 320,1 32 1286 

Боянська Чернівецький 308,8 33 1298 

Клішковецька Дністровський 299,7 34 1308 

Путильська Вижницький 295,3 35 1309 
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Ванчиковецька Чернівецький 294,5 36 1312 

Сокирянська Дністровський 293,9 37 1313 

Усть-Путильська Вижницький 289,4 38 1317 

Острицька Чернівецький 274,6 39 1330 

Конятинська Вижницький 245,6 40 1360 

Вашковецька Дністровський 239,5 41 1363 

Сучевенська Чернівецький 229,1 42 1375 

Рукшинська Дністровський 226,4 43 1376 

Тарашанська Чернівецький 206,6 44 1389 

Герцаївська Чернівецький 197,9 45 1396 

Вашківецька Вижницький 197,4 46 1397 

Тереблеченська Чернівецький 193,8 47 1399 

Банилівська Вижницький 177,3 48 1408 

Селятинська Вижницький 156,3 49 1413 

Чудейська Чернівецький 130,9 50 1424 

Петровецька Чернівецький 103,9 51 1430 

Красноїльська Чернівецький 84,9 52 1435 
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Таблиця Д.15. Надходження плати за землю територіальних громад 

Чернівецької області  

 

Назва ТГ Район 

Надходження плати за землю 

Значення 

(грн/мешк

анця)  

Ранг в 

регіоні 
Ранг в Україні 

Україна (грн/мешканця) 803,7   

Лівинецька Дністровський 621,7 1 706 

Чернівецька Чернівецький 600,3 2 730 

Кострижівська Чернівецький 574,1 3 770 

Новодністровська Дністровський 564,8 4 781 

Магальська Чернівецький 559,7 5 789 

Великокучурівська Чернівецький 529,5 6 834 

Мамаївська Чернівецький 506,8 7 866 

Кельменецька Дністровський 485,3 8 896 

Ванчиковецька Чернівецький 474,4 9 910 

Вашковецька Дністровський 443,1 10 967 

Карапчівська Чернівецький 425,8 11 995 

Чернівецька обл. (грн/мешканця) 399,5   

Глибоцька Чернівецький 367,7 12 1076 

Вікнянська Чернівецький 365,4 13 1084 

Хотинська Дністровський 352,3 14 1112 

Селятинська Вижницький 349,5 15 1118 

Сторожинецька Чернівецький 338,6 16 1139 

Новоселицька Чернівецький 335,2 17 1145 

Вашківецька Вижницький 329,1 18 1155 

Вижницька Вижницький 327,9 19 1158 

Сокирянська Дністровський 322,8 20 1164 

Банилівська Вижницький 318,5 21 1168 

Мамалигівська Дністровський 315,8 22 1175 

Неполоковецька Чернівецький 312,9 23 1180 

Боянська Чернівецький 312,9 24 1181 

Берегометська Вижницький 308,1 25 1186 

Чагорська Чернівецький 295,3 26 1205 

Топорівська Чернівецький 286,5 27 1213 

Веренчанська Чернівецький 284,6 28 1216 

Кам’янська Чернівецький 281,8 29 1220 

Недобоївська Дністровський 280,0 30 1221 

Ставчанська Чернівецький 279,9 31 1222 

Заставнівська Чернівецький 277,0 32 1227 

Рукшинська Дністровський 254,1 33 1268 

Тереблеченська Чернівецький 237,7 34 1288 
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Горішньошеровецька Чернівецький 237,3 35 1289 

Усть-Путильська Вижницький 233,1 36 1295 

Клішковецька Дністровський 220,7 37 1308 

Кіцманська Чернівецький 220,1 38 1309 

Путильська Вижницький 217,3 39 1315 

Юрковецька Чернівецький 199,1 40 1327 

Красноїльська Чернівецький 198,7 41 1330 

Петровецька Чернівецький 192,7 42 1335 

Сучевенська Чернівецький 189,4 43 1338 

Тарашанська Чернівецький 178,1 44 1349 

Чудейська Чернівецький 164,7 45 1360 

Волоківська Чернівецький 160,2 46 1364 

Конятинська Вижницький 157,1 47 1370 

Герцаївська Чернівецький 136,6 48 1387 

Кадубовецька Чернівецький 133,2 49 1390 

Брусницька Вижницький 127,9 50 1394 

Кам’янецька Чернівецький 99,7 51 1412 

Острицька Чернівецький 92,0 52 1417 
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Таблиця Д.16 Видатки на житлово-комунальне господарство територіальних 

громад Чернівецької області  

 

Назва ТГ Район 

Видатки на ЖКГ   

Значення 

(грн/мешканця)  

Ранг в 

регіоні 

Чернівецька Чернівецький 1320,0 1 

Селятинська Вижницький 834,5 2 

Мамаївська Чернівецький 755,9 3 

Україна (на 1 ТГ) 594   

Заставнівська Чернівецький 553,9 4 

Хотинська Дністровський 547,5 5 

Вікнянська Чернівецький 523,5 6 

Новоселицька Чернівецький 462,9 7 

Кострижівська Чернівецький 425,3 8 

Великокучурівська Чернівецький 401,7 9 

Путильська Вижницький 384,6 10 

Сокирянська Дністровський 361,7 11 

Глибоцька Чернівецький 346,4 12 

Кіцманська Чернівецький 346,4 12 

Берегометська Вижницький 338,6 14 

Кам’янська Чернівецький 319,7 15 

Конятинська Вижницький 314,7 16 

Новодністровська Дністровський 293,4 17 

Волоківська Чернівецький 291,1 18 

Вижницька Вижницький 264,9 19 

Кам’янецька Чернівецький 258,5 20 

Кадубовецька Чернівецький 250 21 

Чернівецька обл.  249   

Рукшинська Дністровський 247,9 22 

Чагорська Чернівецький 235,1 23 

Вашківецька Вижницький 231,9 24 

Боянська Чернівецький 229,3 25 

Кельменецька Дністровський 225,3 26 

Брусницька Вижницький 198,4 27 

Сторожинецька Чернівецький 179,5 28 

Юрковецька Чернівецький 156,4 29 

Петровецька Чернівецький 137,8 30 

Недобоївська Дністровський 132,8 31 

Неполоковецька Чернівецький 132,2 32 

Мамалигівська Дністровський 131,8 33 

Ванчиковецька Чернівецький 120,7 34 

Вашковецька Дністровський 103 35 

Веренчанська Чернівецький 91,4 36 
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Магальська Чернівецький 86 37 

Герцаївська Чернівецький 83,8 38 

Красноїльська Чернівецький 77,8 39 

Чудейська Чернівецький 52,6 40 

Топорівська Чернівецький 44,3 41 

Банилівська Вижницький 39,9 42 

Ставчанська Чернівецький 38 43 

Карапчівська Чернівецький 36 44 

Горішньошеровецька Чернівецький 34,9 45 

Лівинецька Дністровський 26,9 46 

Сучевенська Чернівецький 26,4 47 

Острицька Чернівецький 24,5 48 

Тарашанська Чернівецький 19,5 49 

Тереблеченська Чернівецький 17,3 50 

Усть-Путильська Вижницький 16,2 51 

Клішковецька Дністровський 12,8 52 
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Таблиця Д.17. Капітальні видатки територіальних громад Чернівецької області  

 

Назва ТГ Район 

Капітальні 

видатки 
  

Значення 

(грн/мешканця)  

Ранг в 

регіоні 

Магальська Чернівецький 9150,2 1 

Чернівецька Чернівецький 2060,4 2 

Селятинська Вижницький 1710,8 3 

Великокучурівська Чернівецький 1498,1 4 

Україна (на 1 ТГ) 1223   

Волоківська Чернівецький 1134,3 5 

Новодністровська Дністровський 1110 6 

Банилівська Вижницький 1100,9 7 

Веренчанська Чернівецький 1090,5 8 

Мамаївська Чернівецький 1090 9 

Вікнянська Чернівецький 1060,4 10 

Сокирянська Дністровський 1040 11 

Хотинська Дністровський 985,7 12 

Чагорська Чернівецький 977,3 13 

Юрковецька Чернівецький 879,6 14 

Вашковецька Дністровський 876 15 

Неполоковецька Чернівецький 855,4 16 

Чернівецька обл. (на 1 ТГ) 804   

Кадубовецька Чернівецький 760,9 17 

Острицька Чернівецький 743,5 18 

Недобоївська Дністровський 742,1 19 

Глибоцька Чернівецький 725,6 20 

Брусницька Вижницький 655,6 21 

Кам’янська Чернівецький 643,7 22 

Берегометська Вижницький 641,1 23 

Чудейська Чернівецький 630,7 24 

Тереблеченська Чернівецький 558,3 25 

Конятинська Вижницький 533,9 26 

Вашківецька Вижницький 527 27 

Ставчанська Чернівецький 522,3 28 

Вижницька Вижницький 514,6 29 

Мамалигівська Дністровський 502,9 30 

Карапчівська Чернівецький 492,5 31 

Новоселицька Чернівецький 471,7 32 

Топорівська Чернівецький 455,2 33 

Кіцманська Чернівецький 437,1 34 

Ванчиковецька Чернівецький 423,6 35 

Рукшинська Дністровський 420,9 36 
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Красноїльська Чернівецький 350,3 37 

Петровецька Чернівецький 349,7 38 

Клішковецька Дністровський 348,7 39 

Кельменецька Дністровський 324,5 40 

Усть-Путильська Вижницький 318,2 41 

Заставнівська Чернівецький 309,6 42 

Путильська Вижницький 303,2 43 

Сторожинецька Чернівецький 303,1 44 

Кам’янецька Чернівецький 255,9 45 

Герцаївська Чернівецький 238 46 

Кострижівська Чернівецький 226,1 47 

Сучевенська Чернівецький 225,6 48 

Лівинецька Дністровський 65,6 49 

Горішньошеровецька Чернівецький 63,6 50 

Тарашанська Чернівецький 58,1 51 

Боянська Чернівецький 52 52 
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Таблиця Д.18. Видатки на культуру та спорт територіальних громад 

Чернівецької області  

 

Назва ТГ Район 

Видатки на 

культуру та 

спорт 

  

Значення 

(грн/мешканця)  

Ранг в 

регіоні 

Путильська Вижницький 531,7 1 

Хотинська Дністровський 513,3 2 

Новодністровська Дністровський 494,9 3 

Кіцманська Чернівецький 465,5 4 

Глибоцька Чернівецький 439,5 5 

Кельменецька Дністровський 430,9 6 

Україна (на 1 ТГ) 422   

Заставнівська Чернівецький 414,2 7 

Сокирянська Дністровський 402,6 8 

Вижницька Вижницький 402,3 9 

Неполоковецька Чернівецький 399,4 10 

Новоселицька Чернівецький 346,7 11 

Селятинська Вижницький 300,6 12 

Кострижівська Чернівецький 299,9 13 

Конятинська Вижницький 294,5 14 

Мамаївська Чернівецький 283,8 15 

Сторожинецька Чернівецький 267 16 

Герцаївська Чернівецький 266,8 17 

Лівинецька Дністровський 262,1 18 

Берегометська Вижницький 252,6 19 

Вікнянська Чернівецький 247 20 

Магальська Чернівецький 245,5 21 

Чернівецька Чернівецький 238 22 

Чернівецька обл. (на 1 ТГ) 237   

Усть-Путильська Вижницький 229,1 23 

Волоківська Чернівецький 225,5 24 

Юрковецька Чернівецький 215,1 25 

Тереблеченська Чернівецький 213,2 26 

Вашківецька Вижницький 209,3 27 

Великокучурівська Чернівецький 205,9 28 

Веренчанська Чернівецький 200,5 29 

Кадубовецька Чернівецький 195,4 30 

Брусницька Вижницький 193,1 31 

Острицька Чернівецький 177,2 32 

Тарашанська Чернівецький 166,8 33 

Ставчанська Чернівецький 162,8 34 
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Мамалигівська Дністровський 160,9 35 

Чагорська Чернівецький 160,6 36 

Кам’янська Чернівецький 155,5 37 

Петровецька Чернівецький 154,6 38 

Банилівська Вижницький 150,2 39 

Вашковецька Дністровський 148,5 40 

Недобоївська Дністровський 138,3 41 

Горішньошеровецька Чернівецький 132 42 

Кам’янецька Чернівецький 123,3 43 

Ванчиковецька Чернівецький 114,2 44 

Красноїльська Чернівецький 114 45 

Чудейська Чернівецький 104,7 46 

Клішковецька Дністровський 98,4 47 

Карапчівська Чернівецький 92,7 48 

Сучевенська Чернівецький 84,6 49 

Боянська Чернівецький 71,3 50 

Топорівська Чернівецький 60,7 51 

Рукшинська Дністровський 52 52 
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Додаток Е 

Кількість населення та його частка за окремими віковими групами у Чернівецькій області у 2001, 2013 та 2020 

 

 

 

 

 

 

 2001 Частка 2013 Частка 2020 Частка 

  всього міське сільське в м с в м с в м с в м с в м с 

до 1 8625 2957 5668 0,9 0,8 1,0 11515 4235 7280 1,3 1,1 1,4 8305 3180 5125 0,9 0,8 1,0 

1-4. 40125 13264 26861 4,4 3,6 4,9 44004 16683 27321 4,9 4,4 5,2 38791 14846 23945 4,3 3,9 4,7 

5-9. 59812 20521 39291 6,5 5,6 7,1 48257 18676 29581 5,3 4,9 5,7 56617 21695 34922 6,3 5,6 6,8 

10-14. 70023 26932 43091 7,6 7,3 7,8 47001 16551 30450 5,2 4,3 5,8 51614 20360 31254 5,7 5,3 6,1 

15-19 78428 39894 38534 8,5 10,8 7,0 59043 24641 34402 6,5 6,5 6,6 47228 19854 27374 5,3 5,1 5,3 

20-24 70139 30738 39401 7,6 8,4 7,2 69225 30013 39212 7,7 7,9 7,5 55792 23222 32570 6,2 6,0 6,3 

25-29 66252 27150 39102 7,2 7,4 7,1 77949 38478 39471 8,6 10,1 7,5 64235 26648 37587 7,1 6,9 7,3 

30-34 62734 25081 37653 6,8 6,8 6,8 69325 32457 36868 7,7 8,5 7,1 73605 33867 39738 8,2 8,8 7,7 

35-39 62586 26567 36019 6,8 7,2 6,5 65279 28474 36805 7,2 7,5 7 73554 37977 35577 8,2 9,8 6,9 

40-44 68916 29964 38952 7,5 8,1 7,1 61807 25538 36269 6,8 6,7 6,9 65836 29247 36589 7,3 7,6 7,1 

45-49 59277 27318 31959 6,5 7,4 5,8 59088 25047 34041 6,5 6,6 6,5 61766 26454 35312 6,9 6,9 6,9 

50-54 54321 24482 29839 5,9 6,7 5,4 64947 28477 36470 7,2 7,5 7 57250 23818 33432 6,4 6,2 6,5 

55-59 38393 15095 23298 4,2 4,1 4,2 54401 24968 29433 6 6,5 5,6 59574 26134 33440 6,6 6,8 6,5 

60-64 48342 17572 30770 5,3 4,8 5,6 49406 22327 27079 5,5 5,9 5,2 54560 24399 30161 6,1 6,3 5,9 

65-69 43965 13401 30564 4,8 3,6 5,5 30180 12817 17363 3,3 3,4 3,3 44015 20453 23562 4,9 5,3 4,6 

70 і 

старше 86761 26959 59802 9,4 7,3 10,9 92671 31295 61376 

10,

3 8,2 11,7 85825 33421 52404 9,6 8,7 10,2 
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Додаток Ж 

Кількість юридичних осіб в Україні та Чернівецькій області за видами економічної діяльності (на 1 січня 2021 року) 

 

  

Україна 

Частка 

від загал 

кількості 

Чернівецька 

область 

Частка від 

загал 

кількості 

Частка 

області 

1395448 100,0 16356 100,0 1,2 

Сільське, лісове та рибне господарство 73078 5,2 1133 6,9 1,6 

Добувна промисловість і розроблення карʼєрів 3942 0,3 52 0,3 1,3 

Переробна промисловість 73617 5,3 994 6,1 1,4 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 6538 0,5 78 0,5 1,2 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 7106 0,5 70 0,4 1,0 

Будівництво 70907 5,1 801 4,9 1,1 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і 

мотоциклів 272074 19,5 2111 12,9 0,8 

Транспорт, складське господарство, поштова 

та кур’єрська діяльність 33865 2,4 348 2,1 1,0 

Тимчасове розміщування й організація харчування 17408 1,2 209 1,3 1,2 

Інформація та телекомунікації 33103 2,4 289 1,8 0,9 

Фінансова та страхова діяльність 10026 0,7 52 0,3 0,5 

Операції з нерухомим майном 58294 4,2 556 3,4 1,0 

Професійна, наукова та технічна діяльність 70313 5,0 531 3,2 0,8 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного 

обслуговування 87192 6,2 1240 7,6 1,4 

Державне управління й оборона, обовʼязкове соціальне страхування 39866 2,9 862 5,3 2,2 

Освіта 41950 3,0 841 5,1 2,0 

Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 29786 2,1 467 2,9 1,6 

Мистецтво, спорт, розваги та відпоч 12535 0,9 217 1,3 1,7 

Надання інших видів послуг 135945 9,7 2876 17,6 2,1 
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Додаток З 

 

Анкета для попереднього ознайомлення стейкхолдерів 

 

Вітаємо! Шановні експерти, дякуємо Вам за участь в серії діалогів 

стейкхолдерів Кельменецької та Лівинецької громад (представники ОМС, 

експерти ГО, керівники державних організацій, представники бізнесу та їхніх 

асоціацій), що відбувається рамках дисертаційного дослідження на 

географічному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка щодо розвитку територіальних громад Чернівецької області.  

Просимо Вас переглянути та дати відповідь на 4 кейсові блоки. Ваша 

думка важлива для нас та розвитку нашого краю! 

ЗДОБУВАЧ 

Телешман Віктор Іванович – аспірант географічного факультету КНУ ім. Т. 

Шевченка, здобувач наукового ступеня Ph.D з географії. Випускник 

Кельменецького ліцею (2012). 

Наукові керівники: Запотоцький Сергій Петрович – декан географічного 

факультету КНУ імені Тараса Шевченка, доктор географічних наук, професор; 

Олійник Ярослав Богданович – академік НАПНУ, доктор економічних наук, 

професор. 

На географічному факультеті Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка діє Експертно-консультаційний центр з розвитку громад та 

територій. 

 

УЧАСНИКИ ПЕРШОГО РАУНДУ ДІАЛОГІВ СТЕЙКХОЛДЕРІВ 

 ГАРАБАЖІЙ ЛЮДМИЛА – головного бухгалтера Кельменецької селищної 

ради; 
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 ГЕРМАК АНДРІЙ – голова Лівинецької територіальної громади; 

 ГОРОБІЄВСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ – директор Кельменецького ліцею; 

 ІВАНСЬКА ТЕТЯНА – директор Центру культурного простору Лівинецької 

територіальної громади; 

 КОЗИЦЬКА ІННА – заступник начальника управління соціального захисту 

населення Дністровської районної державної адміністрації; 

 ПАЛАМАРЧУК ЄВГЕН – головний спеціаліст відділу освіти, культури та 

спорту Кельменецької селищної ради; 

 ПАТРАБОЙ ВАСИЛЬ – головний спеціаліст відділу юридичного, кадрового 

забезпечення Лівинецької сільської ради; 

 САРАКУЦА ВІКТОР – староста Івановецького старостинського округу 

Кельменецької територіальної громади; 

 СЕКРЕТА ЕДУАРД  – директор Кельменецької філії Чернівецького обласного 

центру зайнятості; 

 СИНЮК ВАЛЕНТИНА – начальник відділу соціального захисту та 

обслуговування населення Лівинецької сільської ради; 

 ТВЕРДОХЛІБ ОЛЬГА – директор Кельменецької публічної бібліотеки; 

 ТИМІНСЬКА МАРІЯ – депутат Чернівецької обласної ради, приватна 

підприємиця; 

 ТРЕБИК ТАМАРА – директор Лівинецької публічної бібліотеки;  

 

КЕЙС №1 

РЕФОРМА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ВЛАДИ - СПРОМОЖНІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ 

(Ваша думка може бути вільним вираженням відповідно до назви кейсу або ж 

відповідати частково або повністю на запитання: “Ваше особисте сприйняття 

реформи децентралізації?”, “Як вплинула реформа на  розвиток нашого краю?”, 
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“Чи дійсно стало більше фінансових та інших можливостей, влади на місцях?” 

тощо) 

КЕЙС №2 

СИЛЬНЕ СЕЛО – СПРОМОЖНА ГРОМАДА 

(Шановні експерти, яка Ваша думка щодо цього тезису? Які головні проблеми, 

на Вашу думку, є в межах Кельменецької/Лівинецької громад, що потребують 

активного вирішення? Які реформи Ви вбачаєте першочерговими для 

стимулювання потужного розвитку наших громад? Які основні положення 

Стратегії розвитку наших ТГ ви б відзначили насамперед?) 

КЕЙС №3 

МІЖМУНІЦИПАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЯК ВАЖЛИВИЙ 

ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

(*Міжмуніципальне співробітництво – співпраця двох або більше громад на 

умовах договору. Метою такого співробітництва є розвиток територій та 

добробут громад на основі спільних інтересів та цілей. Наприклад, 14 липня 

2021 року відбувся форум “Dniester canyon” за участі 33 придністерських ТГ (в 

тому числі і наших ТГ) спільною ідеєю якого є насамперед розвиток 

туристичної інфраструктури в межах громад, що мають вихід до річки 

Дністер та, відповідно, активне “просування” нашої унікальної туристичної 

дестинації, що направлене на створення туристичних потоків з інших регіонів 

України та країн світу) 

(Було б важливо почути думку представників ОМС щодо співпраці в рамках 

цього форуму та, можливо, інших таких проєктів співробітництва в якому взяли 

чи планують взяти участь Кельменецька/Лівинецька ТГ. Від усіх учасників 

нашого діалогу було б важливо почути думки щодо такого роду співпраці – як 
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ви оцінюєте таку ідею розвитку наших ТГ, в тому числі, відповідно і до Ваших 

сфер діяльності?) 

КЕЙС №4 

ФАНДРАЙЗИНГ ТА ПРОМОЦІЯ – ЯКІСНИЙ ПОКАЗНИК 

СПРОМОЖНИХ ГРОМАД 

(*Фандрайзинг у ТГ – пошук та залучення насамперед позабюджетних коштів 

(інвестицій) на реалізацію конкретних програм та проєктів (соціальних, 

медичних, освітніх, тощо) територіальних громад, що сприяють їх соціально-

економічному розвитку.) 

 (Шановні експерти, важлива Ваша думка щодо залучення фінансових, 

інтелектуальних чи інших інвестицій в розвиток наших громад. Чи вже є така 

практика, якщо так, у які проєкти чи сфери діяльності? Можливо, Ви знаєте, 

або були безпосереднім учасником проєктів, що подавались на грантові 

програми тощо) 

(*Промоція ТГ – сукупність заходів, направлена на створення позитивного 

іміджу та розвитку територіальних громад) 

(Як саме, на Вашу думку, повинна позиціонувати себе 

Кельменецька/Лівинецька ТГ серед інших ТГ регіону? Які сфери, об’єкти, 

суб’єкти тощо, є “візитними картками” нашого краю; що є, чи в найближчому 

майбутньому може стати іміджевим обличчям наших ТГ? Які конкурентні 

переваги нам варто розвивати насамперед?) 

КЕЙС №5 

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА В УМОВАХ ВІЙНИ 

(Як саме, на Вашу думку, повинна позиціонувати себе 

Кельменецька/Лівинецька ТГ серед інших ТГ регіону? Які сфери, об’єкти, 

суб’єкти тощо, є “візитними картками” нашого краю; що є, чи в найближчому 
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майбутньому може стати іміджевим обличчям наших ТГ? Які конкурентні 

переваги нам варто розвивати насамперед?) 

 

ДЯКУЄМО! 
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