
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ У СВІТЛІ 
ЕКОНОМІЧНОГО І 

СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  
 М. МИКОЛАЄВА 



ЧОМУ ПОТРІБНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ? 

Щоб можна було об’єднати фінансові, майнові та інтелектуальні ресурси 
консолідованої громади для покращення якості освітніх, медичних та 
інших послуг і утримання місцевої інфраструктури (доріг, громадського 
транспорту, систем тепло-, водопостачання тощо) 

Щоб жителі громад були забезпечені роботою та отримували послуги: 
соціальні (субсидії, соцдопомогу, допомогу по безробіттю, інші), 
адміністративні (доступ до реєстрів прав власності, видачу та заміну 
паспортів, інші) та комунальні наближено до місця проживання.  1 
Щоб громади змогли отримати у своє розпорядження основний ресурс 
місцевого самоврядування – землю, права на встановлення місцевих 
податків і зборів, достатніх для виконання власних повноважень та 
стимулювання економічного розвитку в громадах з метою створення 
нових робочих місць.  
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Фінансово-бюджетна 
децентралізація 
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Вплив зростання фінансового ресурсу на виконання  
самоврядних повноважень 
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Видатки на житлово-комунальне господарство збільшено на: 

Видатки на транспорт і дорожнє господарство збільшено видатків на: 
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Динаміка показників видатків бюджету розвитку, млн. грн.  

2014
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2016

52.9 

383.3 

592.4 



Ризики фінансової децентралізації  



Децентралізація у сфері надання адміністративних послуг 

з 01.01.2016  органам місцевого самоврядування були передані 
повноваження  у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно та бізнесу. Загальна кількість адміністративних послуг щодо 
реєстрації майнових прав у 2016 році склала 5954. 

05.04.2016 Миколаївською міською радою прийняте рішення за №4/24 
«Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та 
фізичних осіб – підприємців».  
Загальна кількість виданих витягів та реєстраційних дій по юридичним 
та фізичним особам підприємцям - 5980 

04.04.2016  змінилися правила та процедура реєстрації місця 
проживання особи.  
За 2016 рік з питань реєстрації/зняття місця проживання осіб в 
м.Миколаєві прийнято 27985 осіб. 



Вплив децентралізації у сфері надання адміністративних послуг 

Надходження до бюджету від надання адміністративних послуг, грн.  

2016

647543.6 

414783.23 

419775 

Реєстрація/зняття місця 
проживання осіб 

У сфері державної реєстрації  
речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень  

У сфері державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців 

Січень-
Лютий 
2017  148107.5 

95948.6 

У сфері державної реєстрації  
речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень  

У сфері державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців 



 зменшення часу та зусиль для оформлення вхідних/вихідних документів; 
 впорядкування роботи з документами, прискорення їх пошуку та виключення втрат 

документів; 
 покращення стану виконавської дисципліни; 
 уникнення дублювання дій, пов’язаних з введенням аналогічної інформації на різних 

етапах роботи з аналогічними документами; 
 створення єдиного інформаційного простору збору, накопичення, аналізу всіх видів 

інформації; 
 підвищення ефективності роботи працівників шляхом зменшення кількості однотипних 

рутинних операцій та зосередження уваги на підвищенні якості обслуговування 
замовників; 

 підвищення прозорості та керованості діяльністю виконавчих органів у сфері надання 
адміністративних послуг; 

 оперативний моніторинг та контроль за будь-якою діяльністю, пов’язаною з наданням 
адміністративних послуг. 
 

 
 Недосконале законодавство 
 Відсутність електронного документообігу. 
 Відсутність програмно-технічних комплексів для прийняття ЦНАП документів з 

оформлення паспорта громадянина та паспорта громадянина України для виїзду за 
кордон та Єдиного державного демографічного реєстру. 

 Необхідність виділення додаткових приміщень для обладнання територіальних 
підрозділів ЦНАП. 

 Недостатнє матеріально-технічне забезпечення. 

ПРОБЛЕМИ: 



Децентралізація у сфері архітектурно-будівельного контролю 



Динаміка соціально-економічного розвитку міста  

Будівництво. Обсяг виконаних будівельних робіт, млн.грн. 

2014 2015 2016

619.9 

961.4 
1117.8 

9 міс. 2015 9 міс.2016 

154,6 

160 

Обсяг прямих іноземних інвестицій. млн. дол. США 



9 міс. 2014 9 міс. 2015 9 міс.2016 

4813.3 
5952,4 

6819.4 

Роздрібний товарооборот м. Миколаїв, млн. грн.  

2014 2015 2016

3531.5 
4295 

5223 

Середньомісячна заробітна плата по м. Миколаєву, грн. 



2015 2016

1093.6 

1150,0 

Експорт товарів, мнл. Дол. США  

2015 2016

237.4 

360,0 

Імпорт товарів, млн. дол. США 



2015 2016

517 

526,6 

Обсяг вантажообороту млн. ткм. 

2015 2016

1254,8 

1266,7 

Обсяг пасажирообороту млн. пас. км. 



Участь у проектах 
1. Проект «Місцеве самоврядувння та верховенство права в Україні” 
координує проект Академя Фольке Бернадотта  (Швеція), за фінансової 
підтримки Шведське міжнародне агенство  з розвитку співробітництва 
(Sida). 

2. Проект “Нові можливості проживання, навчання, 
працевлаштування вимушених переселенців в м. Миколаєві”, який 
реалізується за підтримки Представництва Європейського Союзу в 
рамках програми “Регіонального розвитку України”  

3. проект «Міський громадський транспорт в Україні» в рамках 
Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком 

4. Проект створення Індустріального парку “Миколаїв” .  

5. Громадський бюджет «Бюджет участі» 



Дякую за увагу! 
          
 
 

                                                                     Контакти: +38 0512 37 43 97 
                                                                                         +38 0512 37 20 37 
                                                                     е-mail: statist@nikgor.mk.ua 


