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Поняття "агломерація", "міська аг�
ломерація" є достатньо глибоко вив�
чені як українськими, так і зарубіжни�
ми вченими. Перші роботи українсь�
ких вчених, що аналізують процеси ур�
банізації, концентрації населення і
продуктивних сил в містах та прилег�
лих їх приміських територіях, дату�
ються ще першою третиною двадцято�
го століття (В. Кубійович, 1927 р.) [1,
466].

Існує доволі багато різних визна�
чень терміна. Наведемо найбільш
близьке, до того, що є в правовому полі
України. Так, за мовою оригіналу: "Аг�
ломерация — (от лат. agglomerare —
присоединять, накоплять) — компак�
тное расположение, группировка по�
селений, объединенных не только в
территориальном смысле, но облада�
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Проаналізовано поняття "агломерація" та "міська агломерація" в

законодавчих актах України у контексті чинного адміністративно	те	

риторіального устрою. Зроблено висновок, що, незважаючи на

відсутність змін чинного правового поля, спрямованих на удоскона	

лення адмінтерустрою, відсутність відповідного Закону України "Про

агломерації", територіальні громади повинні прагнути горизонталь	

ної співпраці заради економічного розвитку та підвищення своєї кон	

курентоспроможності.

The notions of "agglomeration" and "urban agglomeration" in

legislative acts of Ukraine are analyzed in the context of existing

administrative	territorial system. A conclusion is made that, despite lack

of changes in the effective legal framework toward improvement of the

administrative	territorial system and absence of any proper agglomeration

act, territorial communities must seek horizontal cooperation for the sake

of their economic development and competitiveness.

ющих развитыми производственными,
культурными, рекреационными связя�
ми. Термин относится преимуще�
ственным образом к поселениям го�
родского типа (городская агломера�
ция) [2].

З огляду на визначення агломе�
рації як системи, автор вважає вдалим
визначення агломерації у Вікіпедії:
"Міська агломерація (від лат. ag�
glomeratio — приєднувати) — терито�
ріальне утворення, в основі якого ле�
жить певне місто, а також певна су�
купність селищ міського типу, сіль�
ських та інших поселень, які об'єктив�
но об'єднані в єдине ціле (складну ба�
гатокомпонентну динамічну систему)
інтенсивними економічними, у тому
числі трудовими та соціальними, куль�
турно�побутовими, рекреаційними та

іншими звя'зками, а також екологічни�
ми інтересами… форма розселення,
під якою слід розуміти територіальне
утворення, що: виникає на базі вели�
кого міста (або кількох компактно
розташованих міст — конурбація) і
створює значну зону урбанізації, по�
глинаючи суміжні населені пункти; ви�
різняється високим ступенем терито�
ріальної концентрації різноманітних
виробництв, насамперед промисло�
вості, інфраструктурних об'єктів, на�
укових навчальних закладів, а також
значною чисельністю населення;
справляє вирішальний перетворю�
вальний вплив на навколишнє середо�
вище, змінюючи економічну структу�
ру території та соціальні аспекти жит�
тя населення; має високий рівень ком�
плексності господарства і територі�
альну інтеграцію його елементів" [3].

Сьогодні в Україні поняття "агло�
мерація", "міська агломерація" зали�
шаються майже суто теоретичними.
Агломерація в Україні не є ні адміні�
стративною одиницею, ні суб'єктом
державного управління, тобто майже
віртуальним з точки зору практики.
Це, перш за все, терміни, категорії
сфери економічної географії, держав�
ного управління, урбаністики та теорії
містобудування, а також реалія по�
всякденного не завжди комфортного
життя мешканців великих міст і неве�
ликих населених пунктів, що їх оточу�
ють.

Названі поняття відображені в
Державних будівельних нормах [4] і
практично застосовуються лише при
розробці генпланів міст. Так, п.1.4 ви�
щеназваних норм встановлює: "Розви�
ток системи розселення повинен спи�
ратися на ту мережу міських і
сільських поселень, яка склалася,
включаючи агломерації існуючі й ті,
що формуються". Це не типовий для
правого поля випадок, коли норми
хронологічно випереджають закони та
інші акти. Практика містобудування,
що базувалась на дослідженнях, зроб�
лених раніше у галузях економіки, гео�
графії та урбаністики, значно випере�
дила практику сфери конституційно�
го права та державного управління.

Одразу, щоб уникнути можливих
закидів, щодо того, ніби автор лобіює
запровадження поняття "агломерація"
в нинішній адмінтерустрій, стверд�
жую, що сьогодні це де�юре — немож�
ливо, оскільки система адміністратив�
но�територіального устрою України
встановлюється безпосередньо Кон�
ституцією України [5] (розділ ІХ). По�
няття "агломерація", "міські агломе�
рації" в останній не згадуються. Відпо�
відно до п. 13 частини першої Ст. 92
Конституції України територіальний
устрій України визначається виключ�
но законом. Територіальний устрій
держави є територіально�просторо�
вою основою для утворення і діяль�
ності органів публічної влади і Основ�
ний Закон не передбачає можливості
утворення місцевих органів виконав�
чої влади та органів місцевого само�
врядування на рівні "міських агломе�
рацій", тобто сьогодні у контексті дер�
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жавного права говорити можливо
лише про "віртуальні" агломерації.
Цілком практичного змісту ці понят�
тя можуть набути лише після прийнят�
тя Верховною Радою України окремо�
го закону чи кількох законів, наприк�
лад "Про адміністративно�територі�
альний устрій" та "Про агломерацію
населених пунктів". Зазначимо, що
сьогодні у Комітетах Верховної ради
України знаходиться кілька законо�
проектів, які стосуються проблемати�
ки агломерацій.

Терміни "агломерація" та "міська
агломерація" активно використовують
в законодавчому полі на рівні норм
конституційного права ряд країн
світу, наприклад, США, Канада, Фран�
ція. Автор вважає, що такі зміни в їх
законодавстві були спричинені через
наміри підвищити ефективність регіо�
нального управління і конкурентосп�
роможність економік.

За дослідженнями [6; 7] до 2008
року на планеті сформувались 459 аг�
ломерацій з населенням понад одного
мільйона чоловік, у яких проживає
приблизно 40 % мешканців міст і 20 %
всього населення планети. За даними
[8], в першій десятці агломерацій світу
створюється одна десята світового
ВВП. Ця ж десятка володіє 10% всіх
відвідувань міжнародних туристів [6].
Доповідь міжнародної компанії
"Pricewaterhouse Coopers [9], що ци�
тується російським рейтинговим аген�
тством РБК [10], стверджує, що у 2008
році на 100 найбільших міст світу (аг�
ломерацій — І.П.) припадає 30% гло�
бального ВВП. Симптоматично, що у
найближчі 15 років цей процес поглиб�
люватиметься і при цьому найвищі
темпи зростання продемонструють аг�
ломерації країн, які сьогодні не вхо�
дять до числа високорозвинених.

Сьогодні в агломераціях вироб�
ляється основна частка ВВП розвину�
тих країн світу. Так, Нью�Йоркська
агломерація, яка займає всього 0,2%
території США, дає 11% її ВВП, а 85%
ВВП США створюється саме в межах
агломерацій. При цьому лише 20 гло�
бальних центрів світової економіки
(агломерацій) налічують 176 млн меш�
канців, що становить близько 2,9%
всього і 5,9% міського населення світу.
Найбільші міста високорозвинених
країн світу вже пройшли індустріаль�
ний етап свого розвитку і тепер в Лон�
доні, Нью�Йорку, Парижі, Сан�Фран�
циско доля індустрії в структурі як за�
нятого населення, так і вартості ВВП
складає менше 6—7%, хоч ще кілька
десятиріч тому досягала більше трети�
ни [14].

У глобальному світі агломерації
стають точками зростання і концент�
рації конкурентоспроможності. Ефек�
тивне управління у межах агломерації,
однозначно, буде фактором підвищен�
ня конкурентоспроможності та зрос�
тання економіки. Це реалії, які Україні
слід врахувати.

Могутній потенціал агломерацій і
значний їх внесок у розвиток економік
країн попри всі відомі соціальні та еко�
логічні проблеми цих високоурбанізо�

ваних поселень є аргументами на ко�
ристь подальшого активного удоско�
налення законодавства у сфері кон�
ституційного права та регіонального
розвитку. При цьому автор поділяє
думку більшості дослідників, що міські
агломерації є складними системами, а
отже, можуть, як й інші системи, ефек�
тивно і стійко функціонувати лише
тоді, коли будуть мати стійкі без�
конфліктні зв'язки (у т.ч. зворотні) зі
всіма її елементами і складовими. В
українських реаліях і чинному право�
вому полі суміжні територіальні гро�
мади не демонструють ознак систем�
ної взаємодії. Останні твердження, на
думку автора, сьогодні є практично
аксіоматичними і очевидними, отже
автор свідомо опускає великий список
посилань на джерела, зокрема, теорії
систем, теорії множин, електротехні�
ки і т.д.

Про значення агломерацій та не�
обхідність врахування реакцій цих си�
стем в управлінні країною, регіоном та
окремим населеним пунктом говорить
і ООН в Декларації про міста та інші
населені пункти в новому тисячолітті.
Прийнята резолюцією S�25/2 спец�
іальної сесії Генеральної Асамблеї від
9 червня 2001 року Декларація про
міста та інші населені пункти в ново�
му тисячолітті [12]. Наведемо витяг з
двох пунктів цього документа (пере�
клад з англійської автора — І.П.): "21.
Визнаємо також цей факт, що процес
урбанізації у світі призвів до концент�
рації населення в міських агломераці�
ях, що простягаються за межі почат�
кових адміністративних кордонів міст,
охоплюють дві або більше адміністра�
тивні одиниці, мають місцеві органи
влади з різними можливостями та
пріоритетами та страждають від
відсутності координації; …40. Закли�
каємо органи влади у великих міських
агломераціях розробляти механізми і
відповідним чином стимулювати робо�
ту правових, фінансових, адміністра�
тивних, планових і координаційних
механізмів для організації більш спра�
ведливого, злагодженого і функціо�
нального життя в містах…"

Останні 15—17 років в Україні то
спалахують, то майже затухають дис�
кусії як серед політиків, так і серед на�
уковців щодо необхідності проведен�
ня реформи чинного адміністративно�
територіального устрою країни. Грун�
товний аналіз стану реформи адмінте�
рустою в Україні дається в [13].

Дана стаття не присвячена роз�
гляду аргументів про її необхідність чи
навпаки. Автор, спираючись на діючі
та такі, що втратили чинність, акти
Верховної ради України, укази Прези�
дента України, постанови і розпоряд�
ження Кабінету Міністрів України, на�
магається подати генезу присутності
цього терміна в правовому полі Украї�
ни та спробує показати варіанти, які
дозволять органам місцевого самовря�
дування та місцевої виконавчої влади
максимально використати можливості
використання масштабного ефекту на
регіональному та субрегіональному
рівнях управління задля економічно�

го розвитку.
Українське законодавство містить

юридичний термін "міська агломера�
ція" та встановлює його юридичне виз�
начення, хоч воно, як зазначалось
вище, не набуло практичного застосу�
вання у конституційному праві та дер�
жавному управлінні.

Поняття "агломерація" в Украї�
нських юридичних актах 90�х років
згадується лише в плані негативного
впливу урбанізації на довкілля без
чіткого встановлення його дефініції.
Так, в Національній програмі еко�
логічного оздоровлення басейну
Дніпра та поліпшення якості питної
води, затвердженої [14] у п. 1 розділу
3 Програми, записано: "Господарсь�
кий комплекс у басейні Дніпра протя�
гом десятиліть розвивався без ураху�
вання економічних та екологічних
наслідків для України. В результаті
склалася вкрай деформована галузе�
ва та територіальна структура промис�
ловості, … що призвело до гіпертро�
фованого розвитку великих промис�
лових центрів Придніпров'я, великих
міст і агломерацій".

Про масштабний вплив агломе�
рацій на стан довкілля вказує також
[15], зокрема цей акт встановлює:
"…завершити в 1997 році еколого�гео�
логічне обстеження морського шель�
фу о. Зміїний, включаючи оцінку гео�
хімічного забруднення донних
відкладів промислово�міськими агло�
мераціями України і Румунії, стоками
річок Дунаю і Дністра, а також орган�
ізувати моніторинг геологічного сере�
довища прилеглої частини північно�
західного шельфу Чорного моря."

З точки зору курсу України на
синхронізацію її законодавства із за�
конодавством ЄС [16] та підтримки
позиції про особливості використан�
ня цього терміна також варто проци�
тувати Директиву Ради Європейсько�
го Союзу [17]. Так, у п. 10 Ст.2 йдеть�
ся: "10. Термін "агломерація" означає
зону із концентрацією населення
більш ніж 250000 мешканців або, таку,
де концентрація населення складає
250000 мешканців або менше, з
щільністю населення на квадратний
кілометр, яка виправдовує для країн�
членів необхідність оцінки і контролю
якості оточуючого повітря".

Але повернемось до українського
законодавства, де також говориться
про необхідність врахування досвіду
Європи щодо проблематики адмініст�
ративно�територіального устрою. На�
певне, вперше поняття "агломерація"
в його широкому загальноприйнятому
сенсі введено правове поле [18]. Так, у
п.2 Розділу 4 вказується: "У процесі
трансформації територіального уст�
рою та системи місцевого самовряду�
вання слід спиратися на національний
досвід, а також на світову, насамперед
європейську, практику. При цьому
процес перетворень доцільно здійсню�
вати у три етапи з урахуванням: …су�
часних тенденцій інтеграційних про�
цесів з огляду на необхідність проведен�
ня політики об'єднання невеликих те�
риторіальних громад, укрупнення са�
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моврядних адміністративно�територ�
іальних одиниць, утворення агломе�
рацій населених пунктів, економічно�
го районування;". У Розділі 3, п.3 цьо�
го ж акту вказуються наступні органі�
заційні аспекти: "...апробація та запро�
вадження у міській агломерації таких
організаційних моделей управління,
які передбачали б добровільне форму�
вання спільних органів управління та
їх взаємозв'язки з органами місцево�
го самоврядування територіальних
громад, що входять до агломерації на
договірних умовах. При цьому міська
агломерація не є новою адміністратив�
но�територіальною одиницею, а являє
собою організаційне утворення, яке
складається з кількох територіальних
громад, що мають на меті спільну реа�
лізацію функцій місцевого самовряду�
вання".

У цьому ж акті [18] йдеться про за�
конодавче забезпечення реформи:
"…необхідно прискорити розроблен�
ня та прийняття законів України: "Про
територіальні громади та їх об'єднан�
ня", "Про статус столиці України —
місто Київ", "Про статус міста Севас�
тополя", "Про територіальний устрій
України"… "Про міську агломерацію".

Закріпленню поняття "агломера�
ція" у законодавчому полі України та
вітчизняній науковій літературі пев�
ною мірою також сприяло і затверд�
ження Кабміном Комплексної програ�
ми соціально�економічного розвитку
Великої Ялти як курорту загальнодер�
жавного значення [19]. Хоч слово "аг�
ломерація" у тексті дано акта не зуст�
річається, однак наступний опис —
цитуємо: "Регіон Великої Ялти, до
складу якого входять 2 міста, 21 сели�
ще та 9 сіл, розташований на Півден�
ному березі Криму і займає територію
282,9 кв. кілометри, простягнувся
вздовж Чорного моря від мису Сарич
до гори Аю�Даг на 72 кілометри, має
ширину берегової смуги від 1—1,5
кілометра на заході до 4—6 кілометрів
на сході. Чисельність населення Вели�
кої Ялти на 1 січня 1997 р. становила
161,1 тис. чоловік (6,2 відсотка насе�
лення Автономної Республіки Крим),
з них 98,1 відсотка — міське населен�
ня. Густота населення досягає 568
чол./кв. кілометр проти 84 чол./кв.
кілометр у середньому по Криму і 87
чол/кв. кілометр — по Україні" — фак�
тично відповідає усім критеріям по�
няття "агломерація", таким чином,
опосередковано визнано Ялту агломе�
рацією.

Згодом Кабінет Міністрів України
прийняв постанову [20], якою перед�
бачалось здійснити комплексний соц�
іально�економічний розвиток таких
населених пунктів, як м. Судак, смт.
Новий Світ, Щебетовка і Коктебель,
села Миндальне, Веселе, Грушівка,
Перевалівка, Холодівка, Дачне, Лісо�
ве, Міжріччя, Ворон, Морське, Громі�
вка, Сонячна Долина і Багатівка. Хоч
вищеназвана постанова і втратила
чинність (згідно з постановою Кабіне�
ту Міністрів України від 30 серпня 2007
року № 1067), факт її прийняття у та�
кому формулюванні вніс свій вклад у

підтримку точки зору, що агломерації
де�факто існують і вони повинні роз�
виватись системно.

Відмітимо, що юридичне визначен�
ня терміна "міська агломерація" як
дефініції, що здійснено у [21], таким
чином: "міська агломерація — компак�
тне територіальне розміщення міських
населених пунктів, об'єднаних інтен�
сивними господарськими, трудовими і
культурно�побутовими зв'язками".
Далі у цьому ж акті зазначається: "Ви�
ходячи з обмеженості наявних ре�
сурсів, на території малих монофунк�
ціональних міст — супутників великих
промислових центрів, населення яких
має змогу користуватися розвинутою
сферою соціальних послуг великого
міста — центра цієї міської агломе�
рації, доцільно розвивати об'єкти по�
всякденного та невідкладного попиту
— станції швидкої допомоги, аптеки,
відділення соціального забезпечення,
дитячі садки, школи, магазини з про�
дажу товарів першої необхідності".
Таким чином, цей акт фактично виз�
нає, що агломерація є загалом, пози�
тивним явищем в соціальному аспекті,
зокрема для осіб, що проживають поза
межами її ядра (чи ядер, якщо агломе�
рація не є моноцентричною).

Нижче у цьому ж акті [21] йдеть�
ся: "Недостатньо високий рівень роз�
витку виробничої і невиробничої
інфраструктури, зокрема житлово�
комунального, готельного, дорожньо�
го, вулично�дорожнього господар�
ства, енергетичного сектора, транс�
портних та інформаційних комуні�
кацій, стримує економічне зростання
країни та її регіонів. У зв'язку з цим, в
першу чергу, підтримуватиметься ро�
бота з розбудови та модернізації
інфраструктури національного та за�
гальноєвропейського значення, а та�
кож інфраструктури регіонів, міст та
міських агломерацій, які можуть
відігравати роль полюсів зростання.
Це сприятиме зміцненню зв'язків між
регіонами, підвищенню рівня просто�
рової мобільності населення, інвести�
ційної привабливості територій, які
мають основне значення для залучен�
ня додаткових інвестицій, досягнення
високого рівня продуктивної зайня�
тості населення... Державна фінансо�
ва підтримка, що надаватиметься орга�
нам місцевого самоврядування, спря�
мовуватиметься у рамках реалізації
політики регіонального розвитку на
фінансування проектів..., розвиток
великих міст і міських агломерацій. Ре�
алізація пріоритетних напрямів
здійснюватиметься шляхом розбудови
і модернізації технічної та суспільної
інфраструктури найбільших міських
агломерацій і великих міст (Донецьк,
Дніпропетровськ, Київ, Львів, Одеса,
Харків) з метою перетворення їх на
основні осередки припливу людей, то�
варів, капіталу та інформації…  Основ�
ною метою розвитку великих міст і
міських агломерацій є створення умов
для посилення їх стимулюючої ролі в
соціально�економічній, науково�куль�
турній, суспільній та екологічній
сфері. Насамперед, увага приділяти�

меться модернізації комунікаційної,
телекомунікаційної інфраструктури,
розвитку науки, вищої та професійно�
технічної освіти, культури і мистецт�
ва, охороні навколишнього природно�
го середовища…"

Цей акт, що фактично став про�
ривним у сенсі юридичного встанов�
лення понять "агломерація", "міська
агломерація", відкриває не лише тео�
ретичний, а й практичний, напрям до
подальшого удосконалення правого
поля держави у цій сфері.

Згодом не тільки для теоретиків�
економістів, міських голів, керівників
місцевих органів виконавчої влади, а
й для фахівців галузі державного пра�
ва стає очевидним, що розвиток агло�
мерацій не може відбуватись лише че�
рез розвиток її ядра (чи ядер для ко�
нурбації), а необхідним є когерентний
ріст інших міст, що належать до агло�
мерації, а також інших поселень, які
знаходяться в межах її впливу. Так, у
Загальнодержавній програмі розвитку
малих міст, затвердженій у [22], май�
же повторюються положення попе�
реднього акта, процитуємо: "Завдання
розвитку соціальної сфери окремих
малих міст виконуватимуться з ураху�
ванням їх особливостей, а саме:… для
категорії малих міст�супутників, насе�
лення яких має змогу користуватися
розвинутою сферою соціальних по�
слуг великого міста — центра цієї
міської агломерації, розвиватимуться
об'єкти повсякденного та невідклад�
ного попиту..."

Показовим є акт, яким опосеред�
ковано, визнається близькість понять
"регіон" та "агломерація" (правда лише
для одного міста, що має за Конститу�
цією України [5] особливий статус). У
Програмі сталого розвитку міста Се�
вастополя на 2001—2005 роки, затвер�
дженій [23] у загальній характеристиці
міста, відмічається, що Севастополь "є
агломерацією".

Подальший розвиток поняття "аг�
ломерація" в українському правовому
полі здійснено вже у цілком практич�
ному контексті, тобто з метою активі�
зації економічного розвитку України,
підвищення рівня конкурентоздат�
ності держави, сприяння залученню
прямих іноземних інвестицій. Так, у
Концепції створення індустріальних
(промислових) парків вказується:
"Формування мережі державних і ре�
гіональних індустріальних (промисло�
вих) парків повинне здійснюватися
відповідно до основних напрямів роз�
витку державної і регіональної про�
мислової політики з урахуванням зав�
дань, пов'язаних з розвитком міських
агломерацій. Індустріальні (промис�
лові) парки доцільно створювати у
промислових регіонах поблизу вели�
ких міських агломерацій, але поза їх
межами, крім випадків, коли є належ�
на інфраструктура і вільні від забудо�
ви земельні ділянки безпосередньо у
промислових зонах, а також еко�
логічні умови, які дають змогу створю�
вати індустріальні (промислові) парки
у межах населених пунктів"  [24].

Відзначимо, що цей акт став пере�
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ломним у правовому утвердженні про�
відної ролі агломерацій в економічно�
му зростанні, він відкриває нові перс�
пективи для розвитку і підвищення
рівня конкурентоспроможності не
тільки агломерацій та регіонів, а й Ук�
раїни. Однак все ж таки значна
кількість законодавчих бар'єрів та уп�
равлінських помилок, зроблених за
останнє десятиріччя, зокрема в фор�
муванні законодавчого поля і реальної
практики в сфері земельних відносин,
а також неготовність еліт поки що все
ж перешкоджають реалізувати ці на�
міри на практиці.

Саме проблематика земельних
правовідносин сьогодні ускладнює
можливість створення нових промис�
лових зон. У багатьох регіонах, всупе�
реч чинному законодавству, схемам
планування територій, генпланам і
т.п., раніше резервовані території, що
планувались для розвитку, зокрема
потенційних промзон чи об'єктів
інфраструктури, фактично освоєні
для інших цілей, розпайовані і т.д.
[25—27, 28 с.55].

Автор вважає, що навіть при тому,
що законодавство у сфері міських аг�
ломерацій знаходиться у далеко неза�
вершеному стані, територіальні грома�
ди в Україні сьогодні мають певні мож�
ливості для налагодження партнер�
ства і горизонтального менеджменту
цього процесу.

Фактично встановлюється юри�
дична можливість неформального ут�
ворення агломерацій в Україні, проци�
туємо: "Стаття 28. Повноваження в
галузі бюджету, фінансів і цін. До
відання виконавчих органів сільських,
селищних, міських рад належать: а)
власні (самоврядні) повноваження; …
6) об'єднання на договірних засадах
коштів відповідного місцевого бюдже�
ту та інших місцевих бюджетів для ви�
конання спільних проектів або для
спільного фінансування комунальних
підприємств, установ та організацій,
вирішення інших питань, що стосують�
ся спільних інтересів територіальних
громад" [32].

З прийняттям цього акта з'явились
можливості для практичної реалізації
синергетичного ефекту, спільного ви�
рішення проблем не лише окремої гро�
мади, а спільних інтересів кількох гро�
мад. На жаль, тривалий час реально
реалізувати ці положення на практиці
було не можливості через відсутність
відповідних процедур, положень та
фінансових механізмів. Прийняття у
2002 році Бюджетного кодексу такі
фінансові механізми (до певної міри)
створило, але і далі відсутність деталь�
ної регламентації, що повинна була
бути здійснена шляхом прийняття ок�
ремих актів Кабінетом Міністрів Ук�
раїни, фактично утруднила процеси
спільного використання бюджетних
коштів для реалізації спільних про�
ектів. Хоча слід підкреслити, що ос�
новною проблемою на шляху реалі�
зації спільних проектів громадами все
ж таки були не формальні чи юридичні
проблеми, а критично низький рівень
фінансових ресурсів у "других коши�

ках" та, зокрема, бюджетах розвитку
місцевих рад.

Значною проблемою на шляху
встановлення горизонтальних зв'язків
між територіальними громадами та�
кож були (і часто продовжують зали�
шатися нині) суспільні настрої та
місцевий егоїзм ряду політиків і кері�
вників місцевого рівня.

Певною спробою допомогти орга�
нам місцевої влади у налагодженні
принципів горизонтальних фінансо�
вих стосунків був Закон України "Про
міжбюджетні відносини між районним
бюджетом та бюджетами територіаль�
них громад сіл, селищ, міст та їх об�
'єднань" [33], що втратив чинність у
липні 2010 року у зв'язку з прийнят�
тям Закону України "Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України
та деяких законодавчих актів Украї�
ни". Автор навів назву цього акта [33]
повністю а не через посилання не ви�
падково, оскільки слова "міст та їх об�
'єднань" показують, що законодавець
чітко розуміє і допускає ідею агломе�
рування громад на принципах гори�
зонтального менеджменту, очевидно,
без змін існуючого адмінтерустрою.

Акцентуємо, що п.3 ст.6 [32], яким
визначається, що: "Добровільне об�
'єднання територіальних громад відбу�
вається за рішенням місцевих рефе�
рендумів відповідних територіальних
громад сіл. Таке рішення є наданням
згоди на створення спільних органів
місцевого самоврядування, формуван�
ня спільного бюджету, об'єднання ко�
мунального майна." — фактично сто�
сується винятково сіл, і жодним чином
не може бути ніякою законною підста�
вою для формування міської агломе�
рації. При тому, що вищеназвана стат�
тя стосується винятково сіл, законо�
давець чітко не визначив, який статус
з точки зору адміністративно�терито�
ріального поділу матиме нове утворен�
ня. Можна тільки стверджувати, що це
буде новоутворена, т.зв. "укрупнена"
єдина територіальна громада, але, чи
стане це утворення, яке, по�суті, є
сільською агломерацією, єдиним насе�
леним пунктом? Як тоді бути з нор�
мою, якою межі населених пунктів
встановлюються по межі забудови? Як
тоді бути з принципом повсюдності
місцевого самоврядування? Імовірно,
відповіді на ці запитання будуть отри�
мані після прийняття закону України
"Про державну підтримку об'єднання
територіальних громад", проект яко�
го нещодавно розроблено Мінрегіон�
будом [31].

У світовій практиці агломерація
майже ніколи не являє собою єдину те�
риторіальну громаду. Найчастіше
юридичні відносини між громадами у
США, Канаді, Франції та ін. країнах
регулюються окремим договором чи
окремими угодами у кожній окремій
сфері партнерства. Наприклад, угода
про спільне будівництво громадами А,
В, С сміттєпереробного заводу і його
наступну експлуатацію (включаючи
розподіл вигод та ризиків), угода про
єдині принципи формування маршрут�
ної мережі та тарифів на громадський

транспорт в межах агломерації і т.п. У
той же час у випадку створення агло�
мерації, уряди агломерацій можуть
наділятись певними повноваженнями
та бюджетом, що фактично делегу�
ються суб'єктами, що її створили, і при
цьому можуть створюватись органи з
чітко визначеними повноваженням та
навіть можливістю формувати бюд�
жет. Поширена також практика ство�
рення спільних комунальних
підприємств, які обслуговують кілька
громад.

Бюджетний кодекс України [32]
(Ст.Ст. 5, 75, 92, 93, 97, 101, 104—107),
розвиваючи відповідні положення [32]
(Ст.Ст. 26, 28, 60, 61, 63), створює юри�
дичні передумови та фінансові механ�
ізми, що формують потенційні можли�
вості для можливого встановлення го�
ризонтальних зв'язків на рівні "вірту�
альної агломерації", очевидно, без
створення агломерації як окремої гро�
мади та адмінтеродиниці.

Так, Ст. 104 [32] передбачає мож�
ливість надання субвенцій з одного
місцевого бюджету в інший місцевий
бюджет "на утримання об'єктів
спільного користування". Це важли�
вий фінансовий механізм для реально�
го функціонування міжмуніципально�
го партнерства та реалізації спільних
проектів громад.

Ще одним варіантом співпраці те�
риторіальних громад у межах агломе�
рації може бути використання юри�
дичних механізмів, що надаються [33]
шляхом створення асоціації місцево�
го рівня. У цьому випадку згідно з цим
законом асоціація може бути створе�
на не менш як трьома органами місце�
вого самоврядування.

Сьогодні законодавець та сус�
пільна думка не цілком готові до по�
дальшого удосконалення законодав�
чого поля у плані розвитку поняття
"міська агломерація" та надання йому
відповідного статусу законом. Проте
тренди економічного розвитку в умо�
вах глобалізації фактично спрямову�
ють на шлях підвищення конкурентос�
проможності через залучення інвес�
тицій у промислові зони типу
"грінфілд", які, очевидно, мають роз�
ташовуватись поблизу великих міст,
тобто в межах агломерацій. Для реал�
ізації таких проектів тепер вимагають�
ся спільні скоординовані зусилля
кількох органів місцевого самовряду�
вання та, очевидно місцевих органів
виконавчої влади.

Отже, зважаючи не вищенаведене,
можемо стверджувати, що вже сьо�
годні існують законні методи об'єднання
зусиль територіальних громад та
місцевих органів виконавчої влади до
створення горизонтальних партнерсь�
ких зв'язків через такі інструменти:
1) повне використання можливостей,
що дає сьогодні чинне законодавство;
2) створення місцевих (субрегіональ�
них) асоціацій органів місцевого само�
врядування; 3) створення місцевих
(субрегіональних) агенцій регіональ�
ного розвитку; 4) підписання окремих
договорів на рівні територіальних гро�
мад та місцевих органів виконавчої
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влади на реалізацію окремих спільних
проектів. Наприклад, розпочати мож�
ливо зі спільних договорів про ство�
рення єдиної стратегії розвитку тери�
торії; 5) широко застосовувати усі ме�
ханізми теорії міжмуніципального
співробітництва та використання
принципів досягнення консенсусу (на�
приклад, як це сьогодні діє на рівні
країн ЄС).

Необхідно активізувати дослі�
дження щодо подальшого удоскона�
лення адміністративно�територіаль�
ного устрою та проаналізувати вплив
концентрації продуктивних сил в аг�
ломераціях України на динаміку її
економічного зростання та підвищен�
ня конкурентоспроможності. При
проведенні досліджень щодо удоско�
налення адмінтерустрою доцільно
розглянути агломерації України у
європейському контексті NUTS, тоб�
то як субрегіони. Автор вважає, що
більшість з моноцентричних агломе�
рацій України приблизно відповідають
критеріям, що відносяться до кри�
теріїв NUTS 3.

Ці дослідження стануть вагомими
аргументами на користь справжнього
визнання агломерацій як центрів по�
тенційного зростання і дозволять по�
ставити адміністративно�територіаль�
ний устрій на службу людині та еко�
номіці країни загалом.

Реформа чинного адміністратив�
но�територіального устрою — на�
зріла, але й у нинішньому правовому
полі вже можливо зробити ряд кроків,
направлених на покращення взаємодії
територіальних громад у межах агло�
мерацій задля підвищення конкурен�
тоспроможності.

Нарешті, логічним стає ще один,
завершальний висновок: конкурувати
з глобальними об'єктами (агломерац�
іями) в глобальному світі можуть лише
інші глобальні об'єкти.
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