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5. «У всіх все добре, окрім мене». І тут нам на допомогу 

приходить інтернет з соціальними мережами. Гарні картинки щасливого 

життя сиплються на нас з ФБ та Інстаграм. Активні, молоді, успішні, 

спортивні люди кожного дня демонструють нам «своє щастя». Для 

декого такі пости можуть стати справжнім випробуванням. Порівнюючи 
себе з іншими, люди можуть відчувати тривогу, зниження настрою, сум, 

біль, неспроможність та безсилля.  

Але життя є іншим. Життя є прекрасним та різним. Якщо ми живі 

люди, то у нас будуть обов’язково помилки, поганий настрій, не дуже 

добрий вигляд, можливо, зайва вага та перепади в кар’єрі на фінансах. І 

це нормально.  

Якщо Вам здалося, що це таки Ваші міфи і Вам вже важко з ними 

жити, Ви відчуваєте втому, тривогу і взагалі Вам сумно і не радісно 
досить тривалий час, то варто замислитись про те, звідки вони і що 

робити далі зі своїм життям. 

Переглядаючи свої глибинні переконання, ми можемо правильно 

розставити акценти у своєму житті, вирішити що є для мене головним, а 

що другорядним, звернути увагу на свою самооцінку та своє оточення, 

з’ясувати які заборони стоять на перепоні щасливого життя.  

Сьогодні великі міста стали невід’ємною частиною сучасної 
людини. При правильному підході до планування свого життя та за 

допомогою правильного просторового планування велике місто стане 

справді містом можливостей, а не вигорання. Така робота має 

проводитися у співпраці як спеціалістів з психічного здоров’я, так й 

фахівців будівельної справи та містобудування.  

 

 

Мигун Марина Дмитрівна, 
аспірантка кафедри політичних наук і права КНУБА 

 

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ РЕФОРМИ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В 

УКРАЇНІ 

 

Реалії демонструють, що в Україні функціонує велика кількість 

територіальних громад. Нацменшини в Україні характеризуються 
високим рівнем етнічної різноманітності та стійкістю до асиміляції, що, 

як результат, має стимул до самостійного самоврядування і 

впорядкування проблем території традиційного проживання.   
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Процес децентралізації в Україні розпочато з 2014 року з 

прийняттям концепції реформи місцевого самоврядування, Закону 

України «Про співробітництво територіальних громад» [1].  

За 6 років реформи було утворено 1070 об’єднаних територіальних 

громад, у які об’єднались 4882 громади. З них у 936 об’єднаних 
територіальних громадах відбулись перші місцеві вибори [2]. 

Згідно з Законом від 16.04.2020 р. №562-IX «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо визначення територій та адміністративних 

центрів територіальних громад» [3] Кабінетом Міністрів визначено 

адміністративні центри та затверджено 1470 територіальних громад, у 

яких відбулись місцеві вибори у 2020 р. на новій територіальній основі. 

Адміністративний центр громади – це населений пункт (село, селище, 

місто), що має розвинену інфраструктуру і, як правило, розташований 
найближче до географічного центру територіальної громади та в якому 

розміщується представницький орган самоврядування громади. [2] 

Завдяки міжмуніципальному співробітництву громади отримали 

змогу консолідувати зусилля та реалізовувати спільні проекти. Зокрема, 

1354 громад уклали 604 договори між собою про співробітництво. 

Об’єднані територіальні громади, крім зростання фінансових 

можливостей, мають низку інструментів для свого розвитку, серед яких: 

 відповідний контроль зовнішніх запозичень; 

 самостійне обрання установ з обслуговування коштів 

місцевих бюджетів [2]. 

Ми можемо проаналізувати нову систему адміністративно-

територіального устрою. (Рис.1.1.) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис.1.1. Система адміністративно-територіального устрою 

(базового) рівня [2]. 
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Також розглянемо нову систему адміністративно-територіального 

устрою субрегіонального (районного) рівня (Рис.1. 2.). 

 

Рис.1.2. Система адміністративно-територіального устрою 

(районного) рівня [2]. 

 

В результаті чого реформа децентралізації дасть новий поштовх до 

формування дієздатного та найбільш наближеного до громадянина 

інституту влади – місцевого самоврядування, а добровільне об'єднання 

територіальних громад дозволить новоутвореним органам місцевого 

самоврядування отримати відповідні повноваження та ресурси. 
Тенденція об’єднання громад створить нове підґрунтя для 

визначення потенційно ресурсних можливостей громад для соціального, 

культурного та економічного розвитку і, безумовно, забезпечить якісне 

надання послуг мешканцям міст та відкриє нові горизонти перспектив 

для розвитку нашої країни.  
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ДО ПИТАННЯ ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ У КОНТЕКСТІ 

ПУБЛІЧНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ 
 

Розглядаючи публічність місцевої влади необхідно зупинитися на 

праві на доступ до інформації. Доступ до інформації є невід’ємною 

складовою публічності, оскільки оприлюднення даних за власним 

бажанням органів влади покладається на суб’єктивний чинник 

доброчесності самих органів влади та їх керівників. Інформування про 

діяльність органів влади є першим кроком з подальшого досягнення 
публічності, за яким слідує взаємодія з громадянами та іншими 

інституціями.  

В даному контексті доступ до інформації виконує кілька соціально 

значущих функцій: він є елементом взаємодії органів влади з іншими 

суб’єктами політичного процесу; надає змогу контролювати процес 

виконання органами влади своїх повноважень; коригує інформаційну 

політику органів влади, за рахунок врахування суспільного інтересу до 

окремих питань.  
В Україні доступ до інформації забезпечується Законом України 

від 13.01.2011 № 2939 «Про доступ до публічної інформації» [1]. 

Частина перша статті 1 Закону визначає, що публічна інформація – 

відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких 

носіях інформація, яка була отримана або створена у процесі виконання 

суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених 

чинним законодавством або яка перебуває у володінні суб’єктів владних 

повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених 
цим Законом. Закон значно спростив доступ для інформації для 

громадян та інших суб’єктів політичного процесу.  

Питання відкритості та публічності влади торкалися у своїх 

працях Н. Бєляєва, Ю. Красін, Л. Ніковська, С. Перегудов, Ю. 

Подзолков, А. Сунгуров, О. Чальцева, В. Якимец. Правові аспекти 
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