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ВИСНОВОК

ДЕРЖАВНА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
В УКРАЇНІ: ГОЛОВНІ ПРОБЛЕМИ
ТА ПЕРШОЧЕРГОВІ ЗАВДАННЯ
Сьогодні перед Україною стоять серйозні виклики як зовнішнього, так і внутрішнього походження. Ці виклики мають ураховуватися державними інституціями під час формування політики
розвитку держави. Складовою цієї політики має стати модерна
державна регіональна політика.

ЗОВНІШНІ ТА ВНУТРІШНІ ВИКЛИКИ
Зовнішні виêлиêи
1. Розгортання глобальних світових процесів таким
чином, що істотно змінюється міжнародний ринок розподілу
праці, наростає конкуренція за всі види ресурсів, передусім
енергетичні. Це не тільки ускладнює умови для розвитку України,
а й призводить до втрати нею переваг свого геополітичного розміщення як транзитної держави – мосту між Заходом і Сходом,
між Північчю та Півднем Європи.
2. Стрімке збільшення відставання України від провідних країн за показниками якості життя громадян,
рівня інвестиційної привабливості, конкурентоздатності та розвиненості інноваційного середовища.
3. Створення потенційного напруження на українських кордонах через формування сусідніми державами на
прилеглих до державного кордону України територіях центрів
зростання. Це призводить до відтоку трудових, інтелектуальних
та інших ресурсів з прикордонних регіонів України, спричинює
додаткове соціальне напруження в цих регіонах.
Внутрішні виêлиêи
1. Відсутність сформованих та визнаних суспільством
загальнонаціональних цінностей, які зміцнювали б єдність держави, загальнодержавного політичного, економічного, мовного, культурного, інформаційного простору.
2. Політична структуризація і поляризація регіонів
та намагання використати цей чинник (разом з проблемами
регіонального розвитку, економічними, соціальними, культурними, ментальними та іншими відмінностями між регіонами) для
загострення політичного протистояння як на національному
рівні, так і в міжрегіональних відносинах.
3. Наростання асиметрії в рівнях розвитку регіонів,
деградація села, криза міської поселенської мережі, скорочення
кількості та погіршення якості трудового потенціалу, активізація
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міграції з багатьох регіонів України працездатного
населення, особливо молоді за межі України.
Конкурентоспроможність держави залежить від конкурентоспроможності регіонів і навпаки. Неможливо
забезпечити розквіт усієї держави, якщо диспропорції
між регіонами лише зростають. Особливо стрімко
наростають диспропорції між Києвом та рештою регіо1
нів України .
Трансферна політика в Україні побудована таким
чином, що фактично зникла мотивація до нарощування
власного економічного потенціалу регіону чи територіальної громади. Місцеві громади та місцеві влади
покладають надії винятково на перерозподіл коштів з
державного бюджету.
Однак ці надії далеко не завжди і не в усіх регіонах
справджуються, оскільки субвенції держави на регіональний розвиток останніми роками розподіляються
вкрай нерівномірно та суб’єктивно.
Так, у державному бюджеті 2011 року основні субвенції у сфері регіонального розвитку були такі: на
соціально-економічний розвиток регіонів – 1150 млн
грн, соціально-економічний розвиток окремих територій – 895,9 млн грн, соціально-економічний розвиток
Автономної Республіки Крим – 900 млн грн.
Субвенція на соціально-економічний розвиток регіонів (1150 млн грн) була розподілена2 фактично у ручному режимі. У результаті бюджет Донецької області та
її окремих населених пунктів отримав 14,8% субвенції
(у тому числі м. Єнакієве – 8,2 %), Київська та
Кіровоградська області – по 6,1%, водночас Одеська
область отримала всього 2%, Харківська – 3,76%,
Дніпропетровська – 3,12%, Житомирська – 1,6%.
Субвенція на соціально-економічний розвиток окремих територій у 2011 році була розподілена законом
про бюджет. Із цієї субвенції АР Крим додатково передбачено ще 14,5 млн грн, Донецькій області – 398 млн
грн3, водночас Івано-Франківській області – 0,
Львівській – 0, Полтавській – 0, Харківській – 0,
Херсонській – 0, Черкаській – 0, Чернівецькій – 0.
У держбюджеті 2012 року передбачена лише одна
субвенція на потреби регіонів – на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у сумі 1,786 млрд грн.
1
Диспропорції ó розмірах інвестицій на дóшó населення
наростають. Таê, ó 2007 році: рівень інвестицій ó Києві становив 3605,3 $ на особó, а в Тернопільсьêій області – 46,4 $.
Диспропорція – майже ó 78 разів! Станом на 1 січня 2009
роêó диспропорція за цим поêазниêом зросла до 92 разів.
2
Розпорядженням КМУ від 9 лютого 2011 р. № 98-р.
3
На обласний бюджет Донецьêої області бóло передбачено 173 млн грн, додатêово на міста: Донецьê – 150 млн,
Артемівсьê – 20 млн, Красний Лиман – 19 млн. Усього – 398
млн грн, що становить більш яê 44% від óсієї сóбвенції.

2

Розподіл коштів зазначеної субвенції, який здійснено безпосередньо в додатку № 7 до бюджету, є абсолютно необ’єктивним. Місцеві бюджети деяких регіонів
майже взагалі не отримали коштів (Вінницька,
Львівська, Тернопільська, Хмельницька та деякі інші
області). Водночас суми, що виділені деяким іншим
регіонам, непропорційно великі, наприклад, Донецька
область отримала 32,1% (!) від загальнодержавного
обсягу субвенції, а Одеська область – 17,4%. Причини
такого розподілу субвенції, на наш погляд, є виключно
суб’єктивними.
Перебування України вже тривалий час на узбіччі
європейських інтеграційних процесів не лише не дозволяє залучати в Україну значних європейських коштів, а
й призводить до неефективного використання українських бюджетних ресурсів, оскільки інструменти регіональної політики, що застосовуються в Україні, далекі
від тих, що позитивно зарекомендували себе не тільки
в європейських державах-членах ЄС, а й у державахкандидатах, та таких нових «тиграх», як Корея чи
Китай.
На 20-му році незалежності Україна стоїть перед
викликом: або здійснити прорив і зайняти достойне
місце серед провідних націй світу, або залишитись на
узбіччі світового розвитку з примітивною економікою
та глибокою невідновною депопуляцією населення.
Вирішення цього питання можливе лише за умови
досягнення національної єдності і концентрації сил та
засобів для адекватного реагування на глобальні
виклики, що постали зараз перед Україною.
У цьому сенсі Україні потрібна сучасна державна
регіональна політика, яка б дала змогу мінімізувати
ризики від нинішніх глобальних викликів і перетворити
регіональні відмінності у нові можливості для успішності
держави.

ЯКА РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА
ПОТРІБНА УКРАЇНІ
Від відповіді на це запитання залежить не лише економічне благополуччя регіонів, а й передусім збереження України як єдиної цілісної держави, де кожен
громадянин почувається у безпеці і має гарантований
державою рівень публічних послуг, умови життя незалежно від місця народження чи проживання.
Державна регіональна політика, яка до недавнього
часу в Україні сприймалася виключно як допомога бідним регіонам, себе не виправдала. Асиметрії у регіональному розвитку не пом'якшуються, натомість постійний перерозподіл ресурсів від економічно більш
спроможних регіонів до менш спроможних призводить
до міжрегіональної напруженості та позбавляє регіони

стимулів до економічного зростання. У межах держави
не відбувається вирівнювання не лише з точки зору
валового регіонального продукту, а й передусім у
регіональному індексі людського розвитку, що є
серйозною загрозою для згуртованості регіонів та
єдності нації.
У 2011 та 2012 роках перерозподіл бюджетних
коштів отримав нову тенденцію – багатші регіони,
отримують більше, що жодним чином не є інструментом
подолання асиметрії в регіональному розвитку.
Головною проблемою, яка має бути вирішена через
ефективну регіональну політику, є різка диференціація
українських регіонів за рівнем розвитку, зокрема за
інтегральним показником регіонального розвитку –
індексом людського розвитку, низьке значення ключових показників розвитку для більшості регіонів. За
індексом людського розвитку ми маємо (за винятком
Києва та Севастополя) лише три області (Львівську,
Полтавську та Харківську) із середнім рівнем розвитку.
Натомість цей індекс є низьким як в економічно розвинутому Донбасі, так і поліській Чернігівщині чи аграрній Вінниччині.
Отже, нова державна регіональна політика
має бути орієнтованою насамперед на людину, а всі інструменти реалізації цієї політики –
мати кінцевим результатом саме забезпечення високої якості життя людини у процвітаючому регіоні процвітаючої країни.

СТАН ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ
ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Початок правовому регулюванню сфери регіонального розвитку було покладено Указом Президента
України «Про Концепцію державної регіональної політики» від 25.05.2001 р. № 341/2001.
Формально указ залишається чинним досі, хоча фактично вже не є актуальним, оскільки всі терміни його
виконання завершились. За багатьма позиціями цей
указ і затверджена ним Концепція фактично так і залишилися невиконаними.
Загалом Концепція мала передусім теоретичнометодичний характер і не містила головного – параметрів (показників) її виконання та способу моніторингу. Крім того, механізми реалізації державної
регіональної політики, закладені в Концепцію, не мали
інноваційного характеру.
Попри це, частина елементів Концепції (насамперед
інституційних) була реалізована, хоча із значним
запізненням. Так, у 2007 році було утворено передба-

чений Концепцією центральний орган виконавчої
влади, відповідальний за реалізацію державної регіональної політики – Міністерство регіонального розвитку та будівництва України.
Концепція передбачала також утворення ще до
2003 року агенцій регіонального розвитку, однак їх
так і не було створено. Ті агенції, які існують сьогодні в
регіонах, є звичайними громадськими організаціями,
котрі працюють не завдяки державній політиці та державній підтримці, а виключно завдяки активності окремих людей і донорській підтримці.
Однак слід визнати, що Концепція дала певний
поштовх формуванню нормативно-правового забезпечення державної регіональної політики.
Сьогодні у сфері регіонального розвитку діє низка
законів України, які певною мірою регулюють питання
формування та реалізації державної регіональної
політики.
Незважаючи на це, система законодавчого забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики відповідно до кращого європейського і світового досвіду в Україні так і не створена. Чинні закони
ухвалювалися в різний час, на базі різних концепцій та
для вирішення різних локальних завдань, тому не є
взаємодоповнюючими та гармонізованими.
Найбільш загально головні засади регіональної політики визначає Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 р.
№ 2411-VI, який містить окрему статтю 4 «Засади
внóтрішньої політиêи ó сферах розвитêó місцевого
самоврядóвання та стимóлювання розвитêó регіонів». Закон не є законом прямої дії, застосування принципів статті 4 цього закону можливе винятково через
спеціальні закони та акти Уряду.
Базовим законодавчим актом у сфері регіонального
розвитку нині залишається Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» № 2850-IV, який
було ухвалено 8 вересня 2005 року.
Однак цей закон так і не став стимулом розвитку.
Надмірна увага, яка приділяється в законі «депресивним територіям» та угодам між урядом і обласними
радами, не призводить ні до подолання депресивності,
ні до збалансування регіонального розвитку, адже диспропорції продовжують наростати.
Юридичний зміст закону не відповідає меті, означеній у його преамбулі.
Інструментарій у вигляді угоди щодо регіонального
розвитку між урядом та регіоном (в особі представницького органу) є недостатньо чітко означеним.
Фактично неможливо через угоду досягнути того
результату, який передбачається законом для цього
інструмента.
Закон не визначає стабільних та прогнозованих
джерел фінансування заходів з регіонального розвитку, не встановлює порядку залучення до процесу роз-

Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами
( Конститóція Уêраїни. Стаття 38 )
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роблення регіональних стратегій різних суб’єктів розвитку.
У законі відсутні інституційні інструменти щодо розроблення проектів Державної стратегії регіонального
розвитку та стратегій розвитку регіонів. Для розроблення та реалізації цих стратегій Закон не передбачає
використання таких базових просторових складових,
як Генеральна схема планування території України,
схеми планування територій областей.
Закон не містить жодних вимог і механізмів узгодження державних, регіональних та місцевих інтересів у
регіональних стратегіях, погодження пріоритетів регіональних стратегій із пріоритетами, визначеними для
відповідного регіону державною стратегією.
Закон України «Про державні цільові програми» від 18.03.2004 р. № 1621-IV, ухвалений ще до
прийняття закону «Про стимулювання розвитку регіонів», визначає загальні вимоги до підготовки державних цільових програм, які в першу чергу мають галузевий чи секторальний характер. Разом з тим програми
регіонального розвитку мають, як правило, міжгалузевий характер, а їх підготовка та взаємоузгодження з
державними та регіональними стратегічними документами суттєво відрізняється від підготовки галузевих програм, що не знайшло свого відображення у згаданому
законі.
Так само в законі не виписано координуючих функцій центрального органу виконавчої влади у сфері
регіональної політики в розробленні програм регіонального розвитку.
Закон України «Про державне прогнозування
та розроблення програм економічного та
соціального розвитку України» від 23.03.2000
р. № 1602-III, ухвалений понад 10 років тому, є чи не
єдиним законом, до якого за весь період його чинності
не було внесено жодної зміни.
Закон не враховує нових планувальних документів,
які з’явились в Україні за останній період, зокрема у
сфері регіонального розвитку. Як наслідок, закон ніяк
не регламентує необхідності та механізмів узгодження
регіональних прогнозних та програмних документів із
регіональними стратегіями розвитку, схемами планування території регіонів.
Найсвіжішим і дуже важливим законом у сфері
регіональної політики став нещодавно ухвалений
Закон України «Про внесення змін до
Бюджетного кодексу України та деяких
інших законодавчих актів України» від
12.01.2012 № 4318. Цим законом передбачено утворення Державного фонду регіонального розвитку –
нового фінансового механізму, який повинен стати
основним інструментом регіональної політики. З одного
боку, утворення згаданого фонду є істотним кроком у
реформуванні механізмів політики. Однак закон містить суперечливі норми, а його ухвалення раніше і ціл-
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ком окремо від засадничого закону («Про засади державної регіональної політики» – див. нижче) може
завадити формуванню цілісної системи механізмів та
інституцій у сфері регіонального розвитку. Окрім того,
закон ніяк не врегульовує принципів діяльності новоутвореного фонду, що зумовить появу нових істотних
ризиків, зокрема корупційних.
Отже, можна стверджувати, що сьогодні в Україні
немає комплексного законодавства, яке визначало би
порядок формування та реалізації державної регіональної політики.
Існуюче правове забезпечення сфери регіонального
розвитку є фрагментарним, суперечливим, значною
мірою застарілим. Законодавчо визначені механізми
та інструменти політики є неефективними й необ’єктивними.
Разом з тим реформування політики неможливе без
нового законодавства – системного та цілісного. У
нових законах мають бути реалізовані логічні, об’єктивні підходи, основані на кращих світових практиках.
Законодавчо мають бути запроваджені дійсно нові –
прозорі та об’єктивні – механізми та інструменти регіональної політики.

СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗРОБЛЕННЯ
НОВІТНЬОГО ЗАКОНОДАВСТВА
ДЛЯ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ
РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Мета, напрямки та механізми реального реформування державної регіональної політики були доволі
чітко окреслені у проектах концептуальних документів,
підготовлені у Міністерстві регіонального розвитку та
будівництва України у 2008–2010 роках.
Нова Концепція державної регіональної
політики4 була підготовлена Міністерством регіонального розвитку та будівництва України протягом
березня – червня 2008 року і 02.07.2008 схвалена на
засіданні Уряду, правда у досить специфічний спосіб –
«протокольно»5, а тому не оприлюднена на сайті
Кабміну. Відтак вважати нову Концепцію ухваленою не
можна.
На основі цієї Концепції тодішній Мінрегіонбуд підготував проект Закону України «Про засади дерДив. у книзі: Регіональна політика: правове регулювання.
Світовий та український досвід. Видання друге, доповнене /
за заг. ред. А. Ткачука. – К. Леста, 2011. – с. 191-205
5 Пункт 1 протоколу № 32 засідання Кабінету Міністрів від
02.07.2008 р.
4

жавної регіональної політики»6. Цей законопроект пройшов декілька етапів обговорення та узгодження із ЦОВВ, облдержадміністраціями, облрадами, асоціаціями
органів
місцевого
самоврядування,
експертами, у тому числі Ради Європи та ЄС. Зокрема з
Мінфіном було повністю узгоджено положення щодо
принципів та процедур діяльності Державного фонду
регіонального розвитку, проте законопроект так і не
вийшов з Уряду.
Після призначення у 2010 році нового Міністра
регіонального розвитку та будівництва Мінрегіонбуд,
по-суті, відмовився від напрацювань попереднього
складу міністерства і оприлюднив свою розробку: проект Закону України «Про основи державної
регіональної політики». Цей проект, на відміну від
попереднього, не містив норм прямої дії, не вирішував
проблеми координації секторальних політик у регіонах, узгодження державних та регіональних інтересів і
нових підходів до фінансування проектів регіонального
розвитку через створення спеціального державного
фонду, а також не містив положень щодо можливості
утворення агенцій регіонального розвитку. Зазначений
законопроект не було підтримано Секретаріатом
Кабінету Міністрів і повернуто на доопрацювання.
Із початком адміністративної реформи (з грудня
2010 року) Мінрегіонбуд фактично призупинив роботу над проектом базового закону.
Паралельно у Верховній Раді України народні депутати України А. Матвієнко, М. Мартиненко,
М. Трайдук, В. Баранов зареєстрували законопроект
«Про засади державної регіональної політики» № 6462 від 01.06.2010 р., базований на законопроекті, що розроблявся провідними українськими
та іноземними експертами у складі робочої групи
Мінрегіонбуду.
24 січня 2011 року Президент України на засіданні
Ради регіонів запропонував «до переліêó реформаторсьêих пріоритетів на 2011 ріê віднести Реформó
моделі óправління регіональним розвитêом». Тоді ж
було ухвалене відповідне рішення Ради регіонів за підписом Президента, яким Уряду було доручено у першій
половині 2011 року «розробити на базі заêонопроеêтів «Про засади державної регіональної політиêи» та
«Про основи державної регіональної політиêи»
заêон, що відповідає європейсьêим стандартам, нормам та принципам», а також створити Державний фонд
регіонального розвитку.
На виконання цього рішення Прем’єр-міністр
України своїм дорученням7 поставив відповідне завдання Мінрегіонбуду: «Прошó розробити заêонопроеêт
Див. у книзі: Регіональна політика: правове регулювання.
Світовий та український досвід. Видання друге, доповнене /
за заг. ред. А. Ткачука. – К. Леста, 2011. – с. 206-228
7
Від 10 лютого 2011 р. № 6053/1/1-11
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щодо визначення основ державної регіональної
політиêи з óрахóванням досвідó ЄС ó цій сфері та
подати його в óстановленомó порядêó Кабінетові
Міністрів».
На виконання згаданого доручення Мінрегіонбуд,
ще до виходу Указу Президента України від 31 травня
2011 року № 634/2011, згідно з яким функції формування та реалізації державної регіональної політики
відійшли до Мінекономрозвитку, підготував два законопроекти: «Про основні засади державної
регіональної політики» та «Про внесення змін
до Бюджетного кодексу України» (Про
Державний фонд регіонального розвитку).
Строки підготовки згаданих законопроектів та інших
документів, якими мали бути фактично запроваджена
реформа системи державного управління регіональним розвитком, були визначені Національним планом
дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ, що затверджений Указом Президента
України від 27.04.2011 № 504/2011.
Цим указом зокрема встановлено, що проект базового закону мав бути розроблений урядом до вересня
2011 року, однак фактично його не розроблено до
цього часу, принаймні офіційно урядовий законопроект досі ніде не оприлюднено.
Згаданий вище депутатський законопроект № 6462
після розгляду Верховною Радою 7 лютого 2012 року8
було повернуто на доопрацювання у Комітет з питань
будівництва, містобудування і житлово-комунального
господарства та регіональної політики.
Особливість ситуації у тому, що предметом розгляду
на цей момент фактично є не офіційно зареєстрований
законопроект № 6462, а законопроект, підготовлений
Урядом та переданий у Комітет у робочому порядку
(без реєстрації у Верховній Раді).
На жаль, у своїй нинішній версії законопроект, на
нашу думку, не реалізовує поставлене Президентом
України завдання реформування системи державного
управління регіональним розвитком.
Основні недоліки документа такі:
• мета політики залишається старою – умови для
розвитку регіонів. Натомість у центрі нової регіональної
політики має бути людина, забезпечення високого
рівня якості життя незалежно від місця її проживання;
• не визначено термін «проект регіонального розвитку» і відповідно, не реалізовано проектний підхід.
Проте зростання регіонів відбувається саме через реалізацію таких проектів. Новий інструмент політики –
8

Постанови Верховної Ради Уêраїни від 7 лютого 2012
роêó № 4350-VI «Про направлення на повторне перше
читання проеêтó Заêонó Уêраїни про засади державної
регіональної політиêи» (матеріали на сайті ВРУ розміщені
за адресою: http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb_n/
webproc4_1?id= &pf3511 =37822)

Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами
( Конститóція Уêраїни. Стаття 38 )
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№ 32, травень, 2012 роêó

Державний фонд регіонального розвитку – фактично
віддається під старі шаблони «об’єктного», ручного
керування, а не процедурного «проектного» регулювання. Це неминуче приведе до появи нових корупційних та лобістських ризиків;
• коло об’єктів державної регіональної політики
невмотивовано розширено – об’єктами визначено
населені пункти, що суперечить загальноприйнятому
розумінню регіональної політики і регіонального розвитку, де об’єктами є тільки регіони. Місцевий розвиток
(розвиток окремих населених пунктів, територіальних
громад) до того ж перебуває у віданні насамперед
органів місцевого самоврядування, на відміну від регіонального розвитку, який має значною мірою залишатися у віданні держави;
• законопроект не визначає цілісної системи інституцій (знижено статус та майже не визначено повноваження координаційного органу (міжвідомчої комісії) на
національному рівні, відсутні координаційні ради на
регіональному рівні та агенції регіонального розвитку).
Це означає, що механізми координації між окремими
суб’єктами розвитку, міжсекторальної координації на
національному рівні слабо визначені, а на регіональному рівні – практично відсутні, а без такої координації
ефективна регіональна політика неможлива;
• законопроект не передбачає стрункої системи
планувальних документів. Перелік документів регіональної політики невмотивовано розширено, розмито,
що не сприятиме ефективності та прозорості розроблення стратегії та планування;
• у законопроекті не виписано засади діяльності
Державного фонду регіонального розвитку (фактично
автори обмежилися повторенням відповідної статті
Бюджетного Кодексу). Перенесення на урядовий та/чи
відомчий рівень регулювання цих засад та головних
процедур фонду може спричинити, у кращому випадку,
втрату інноваційності цього інструмента політики, а у
гіршому – використання його у непрозорому, «ручному» режимі з негативними для регіонального розвитку
наслідками.

Державний фонд регіонального розвитку утворено,
однак засади, принципи та процедури його діяльності
досі не визначено. Розподіл коштів фонду в поточному
році відбувається за тимчасовими процедурами9, які не
забезпечують прозорість та дійсно конкурсні засади
фінансування, а тому фактично нівелюють інноваційність механізму фонду.
Виходячи із аналізу процесу підготовки (спочатку
Мінрегіонбудом, а далі – Мінекономрозвитку) проектів нормативних актів у сфері регіональної політики
протягом 2010–2012 років, є усі підстави прогнозувати, що ідею адаптувати європейський досвід з регіонального розвитку в українське законодавство може
бути поховано.
У зв’язку з цим доцільно невідкладно вжити заходів
з метою створення належної нормативної бази для
дійсного реформування державної регіональної політики:
1) використати напрацювання робочої групи, що
займалась підготовкою концепції державної регіональної політики та проекту Закону «Про засади державної
регіональної політики» протягом 2008–2009 років, для
швидкого доопрацювання цього законопроекту у світлі
нових реалій та з урахуванням утворення Державного
фонду регіонального розвитку;
2) гармонізувати весь масив законодавства з регіонального розвитку відповідно до нових підходів щодо
формування та реалізації державної регіональної політики згідно з рішенням Ради регіонів та Посланням
Президента України;
3) на базі вже нового підходу до державної регіональної політики розробити нову Державну стратегію
регіонального розвитку та започаткувати процес приведення стратегій розвитку регіонів у відповідність до
нових підходів, передбачивши при цьому його максимальну відкритість та прагматичність. Розробити плани
реалізації стратегій розвитку регіонів та розпочати
процеси формування проектів регіонального розвитку
для їх фінансування з Державного фонду регіонального
розвитку.
Анатолій Тêачóê

ВИСНОВОК
На наш погляд, на сьогодні залишилися невиконаними
завдання Президента України щодо реформування системи державного управління регіональним розвитком,
відповідне рішення Ради регіонів від 24 січня 2012 року,
відповідні пункти Національного плану дій на 2011 рік
щодо впровадження Програми економічних реформ.
Засадничого закону у сфері регіонального розвитку,
який би відповідав кращим європейським практикам,
досі немає.
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9
Постанова КМУ від 21 березня 2012 р. № 312 «Про
затвердження Порядêó виêористання ó 2012 році êоштів
Державного фондó регіонального розвитêó».

Добробут населення, міжрегіональні відмінності

Типологія українських регіонів

Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами
( Конститóція Уêраїни. Стаття 38 )
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№ 32, травень, 2012 роêó

Диспропорції/ВРП з Києвом

Диспропорції/ВРП без Києва

Ця публікація створена завдяки фінансової підтримки фонда Чарльза Стюарта Мотта
та програми Ради Європи «Посилення місцевої демократії та підримка реформ місцевого самоврядування в Україні».
Погляди, виêладені тóт, належать авторам матеріалів і не можóть ні за яêих обставин
вважатися таêими, що виражають офіційнó точêó зорó фондó Чарльза Стюарта Мотта.
Віддруковано: ТОВ "ІКЦ Леста",
наклад 600 примірників
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