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ку. У цій якості він може конвертуватися й у 
інші види капіталу, тим самим справляючи 
безпосередній вплив на всі сфери суспіль-
ного життя. 

Територіальна громада є первинним суб’єк-
том місцевого самоврядування, тому фор-
мування громадівського капіталу є важли-
вим фактором ефективного розвитку всього 
суспільства, створення умов для реалізації 
потенціалу кожного громадянина. Особли-
вої важливості це набуває в складних умо-
вах світової фінансової кризи, адже саме 
“внизу” мають зароджуватися імпульси для 
подолання більшості з існуючих у країні 
проблем. 

Дослідження ж розвитку громадівського 
капіталу в конкретних адміністративно-тери-
торіальних утвореннях буде предметом на-
ших подальших досліджень. 
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Анотація 
Розглянуто основні проблеми в системі 

управління розвитком села та визначено 
напрями вдосконалення організаційного 
механізму державного управління розвит-
ком сільських територій. 
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сільських територій, організаційна структура 
управління сільськими територіями. 

І. Вступ 
Сучасний стан українського села відзна-

чається значними кризовими явищами в усіх 
сферах його життєдіяльності. У стані зане-
паду перебуває соціальна інфраструктура 
на селі, його економіка, майже відсутні за-
ходи з вирішення екологічних питань, погір-
шується демографічна ситуація. Характер-
ною для нашої держави протягом понад де-
сяти років є тенденція до скорочення чисе-
льності сільського населення й вимирання 

сіл, кількість яких щорічно зменшується в 
середньому на 26 одиниць. 

Наявні проблеми сучасного українського 
села значною мірою зумовлені неефектив-
ністю системи управління ним, яка існує на 
сьогодні, а також недоліками та помилками, 
що були допущені при трансформації агра-
рного сектора економіки країни та форму-
ванні й реалізації аграрної політики держави 
попередніх років. 

У зв’язку із цим актуальним вбачається 
дослідження сучасної системи управління 
розвитком сільських територій, зокрема ор-
ганізаційної структури органів управління 
ними, з виявленням основних її недоліків і 
переваг та розроблення пропозицій щодо її 
вдосконалення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 
показав, що останнім часом питанням роз-
витку сільських територій і управління ними 
почали приділяти більше уваги. Зокрема, 
проблеми соціально-економічного розвитку 
села висвітлено в працях С. Бондар, Т. Бон-
дар, Н. Новикової, О. Онищенка, М. Орла-
того, І. Прокопи, П. Саблука, Н. Стоянець, 
О. Ціхановської, В. Юрчишина, К. Якуби та 
ін. Питанням зайнятості сільського населен-
ня, розвитку підприємництва на селі приді-
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ляють значну увагу такі науковці, як: Л. Жуков, 
О. Загвойська, О. Збаращук, М. Махсма, 
Л. Михайлова, Н. Новикова, Д. Шеленко та 
ін. Сільські території як об’єкт державного 
управління розглядаються О.І. Павловим. 
Проте питання реалізації державної політи-
ки у сфері сільських територій, побудови 
ефективного організаційного механізму управ-
ління ними є ще недостатньо вивченими. 

ІІ. Постановка завдання 
Метою статті є дослідження діючого ор-

ганізаційного механізму державного управ-
ління розвитком сільських територій та роз-
роблення пропозицій щодо його вдоскона-
лення. 

ІІІ. Результати 
Традиційно з радянського періоду для 

управління селом в українській незалежній 
державі був запозичений галузевий прин-
цип. Для радянської централізованої систе-
ми управління це було виправдано, адже 
сільське господарство було чи не єдиною 
галуззю економіки на селі, а об’єкти соціа-
льно-побутової інфраструктури утримували 
саме сільськогосподарські підприємства. При-
чому для господарств діяв принцип зрівня-
лівки в рівнях доходів, що виражалось в то-
му, що для неефективно діючих сільгосппі-
дприємств були передбачені суттєві фінан-
сові надходження задля забезпечення 
утримання і, подекуди, розвитку сільської 
інфраструктури. Таким чином, за якість жит-
тя селян, доступність для них різноманітних 
благ та послуг несла відповідальність дер-
жава через підприємства аграрної галузі. 
Звичайно, існували села, які вирізнялись за 
рівнем розвитку соціальної інфраструктури 
й економічним станом завдяки значно вищій 
ефективності роботи системоутворюваль-
них сільгосппідприємств, проте більшість 
сільських поселень унаслідок існуючої сис-
теми, мала приблизно однаковий рівень ро-
звитку. 

При здійсненні трансформаційних перет-
ворень на селі після проголошення незале-
жності нашої держави та переходу до рин-
кових умов господарювання об’єкти соціа-
льної сфери були виведені з-під опіки сіль-
госппідприємств і переведені на баланси 
місцевих рад. При цьому слід зазначити, що 
для їх утримання та розвитку названі ради 
не мали ні матеріальних, ні кадрових ресур-
сів. Таким чином, сільгосппідприємства зня-
ли із себе відповідальність за розвиток усіх 
інших сфер життєдіяльності сільських тери-
торій, крім виключно аграрної економіки. 

На поспішність і невиправданість таких 
трансформацій, що призвели до занепаду 
соціальної сфери села, загострення його 
демографічних проблем звертав увагу ряд 
українських учених [2; 3; 5; 9; 10]. 

Попри розмежування питань розвитку 
аграрної економіки з питаннями соціально-

го, демографічного, екологічного розвитку 
села, організаційна система управління ни-
ми принципово не змінилась. Оскільки 
управління аграрним сектором як основною 
галуззю економіки на селі покладено на Мі-
ністерство аграрної політики України, то й 
управління іншими сферами життєдіяльнос-
ті сільських поселень було покладено на це 
галузеве міністерство. 

Таким чином, більшість питань соціаль-
но-економічного розвитку села перебуває 
зараз у компетенції Міністерства аграрної 
політики. Окремі питання демографічного 
розвитку, розвитку інфраструктури, подо-
лання екологічних проблем належать до 
відання окремих міністерств і відомств. 
Проте для всіх них, попри проголошення 
пріоритетності соціально-економічного роз-
витку села, характерними є розроблення 
заходів та фінансування програм розвитку 
села за “залишковим принципом”. Для вирі-
шення зазначених питань в Міністерстві аг-
рарної політики діяв Департамент врегулю-
вання відносин власності та соціального 
розвитку села. 

З підвищенням уваги до питань розвитку 
сільських територій, пов’язаним з інтеграцією 
України в світовий економічний простір і ві-
дповідною адаптацією державної політики 
до світових, європейських тенденцій, у стру-
ктурі Міністерства аграрної політики було 
утворено Департамент розвитку сільських 
територій, на який покладено функції щодо 
регулювання земельних і майнових відно-
син на селі, зайнятості сільського населен-
ня, інвестиційної політики та координації Дер-
жавної цільової програми розвитку українсь-
кого села на період до 2015 р. Цей депар-
тамент підпорядковується заступнику мініс-
тра, який, крім того, курирує роботу Відділу 
у зв’язках з Верховною Радою України щодо 
координації законотворчої роботи. 

У грудні 2008 р. було розроблено Поло-
ження про Міжвідомчу координаційну раду з 
питань розвитку сільських територій [8], ос-
новними завданнями якої визначено забез-
печення координації діяльності міністерств, 
інших центральних і місцевих органів вико-
навчої влади та наукових установ, пов’яза-
ної з виконанням Державної цільової про-
грами розвитку українського села на період 
до 2015 р., та здійснення контролю за вико-
нанням завдань і заходів Програми. 

Отже, можна назвати такі недоліки дію-
чого організаційного механізму державного 
управління розвитком сільських територій: 

 здійснення управління розвитком сіль-
ських територій за галузевим принци-
пом, що виражається, зокрема, у зосе-
редженні управлінських функцій з цього 
питання в межах Міністерства аграрної 
політики; 
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 здійснення державної політики розвитку 
сільських територій як складової аграр-
ної політики, що фактично значно зву-
жує розуміння об’єкта управління, а та-
кож у результаті чого для реалізації об-
меженого кола питань, що стосуються 
розвитку сільських територій, сформо-
вано департамент у межах галузевого 
міністерства; 

 відсутність у галузевого Міністерства аг-
рарної політики достатніх повноважень 
та фінансових, адміністративних, полі-
тичних, кваліфікаційних інструментів для 
забезпечення реалізації комплексу захо-
дів у всіх сферах життєдіяльності сільсь-
ких територій, а відтак, і можливостей 
для реалізації комплексної та системної 
політики розвитку сільських територій; 

 унаслідок специфічної сфери діяльності 
та професійно-кваліфікаційного складу 
службовців Міністерства відсутність за-
цікавленості даного органу в розроб-
ленні й реалізації чіткої й виваженої 
державної політики розвитку сільських 
територій, що охоплює всі сторони фун-
кціонування сільських територій; 

 продовження фінансування питань роз-
витку сільських територій за “залиш-
ковим принципом”, недостатня увага до 
проблем розвитку села; 

 неефективність діяльності органів міс-
цевого самоврядування щодо забезпе-
чення розвитку територій через відсут-
ність достатніх повноважень та ресурс-
ного забезпечення. 

Як уже зазначалося, управління селом, 
що здійснювалося в рамках галузевого під-
ходу, а саме політики розвитку аграрного 
сектора економіки, попри застосування знач-
ної кількості заходів щодо забезпечення со-
ціально-економічного розвитку села, через 
розрізненість та безсистемність їх упрова-
дження не лише не забезпечило нормальних 
умов життя сільського населення, а й спри-
чинило поглиблення соціально-економічних, 
демографічних і культурних проблем на селі, 
виступило однією з непрямих причин пода-
льшого погіршення рівня та якості життя се-
лян, посилення процесів маргиналізації на 
селі, занепаду духовної культури, традицій. 

На необхідності зміни основних засад та 
принципів державної політики щодо розвит-
ку села останнім часом наголошують і нау-
ковці, що займаються проблемами соціаль-
но-економічного, демографічного розвитку 
сільських територій. Зокрема, О. Павлов 
наголошує на реалізації політики сільського 
розвитку, створенні парадигми сільського 
розвитку, центральним моментом якої є 
концентрування державного впливу саме на 
питаннях розвитку територій як першочер-
гової проблеми нашої держави, при цьому 

розглядаючи регулювання аграрної галузі як 
складову політики розвитку сільських тери-
торій або як рівнозначну сферу державного 
управління [6; 7]. 

Водночас деякі економісти-аграрники го-
ворять про необхідність посилення держав-
ного впливу на вирішення соціально-еконо-
мічних проблем села та подальший розви-
ток у цій сфері, необхідність актуалізації 
питань розвитку сільських територій і змен-
шення заходів підтримки аграрного сектора 
[1; 4]. У цілому для представників аграрної 
галузі науки характерним є підхід, вислов-
лений Н. Стоянець, щодо необхідності фо-
рмування та реалізації нової концепції роз-
витку сільських територій. Цілями такої кон-
цепції має бути скорочення бідності на селі 
та раціональне використання природних 
ресурсів, а сферами впливу: соціальні пос-
луги, інфраструктура, доступ до ринків, 
управління використанням природних ресу-
рсів, продуктивність праці, врожайність, 
продовольча безпека [10, с. 6]. Проте з цієї 
точки зору управління розвитком сільських 
територій знову ж таки розглядається як 
складова державної аграрної політики, хоча 
й зі зростаючим значенням цього її напряму. 

Вирішення проблем сучасного українсь-
кого села вимагає застосування комплекс-
ного, системного, виваженого й обґрунтова-
ного механізму управління процесами його 
розвитку. При цьому вкрай важливим є від-
хід від галузевого принципу в управлінні се-
лом і побудови нової системи управління 
сільськими територіями, заснованої на фун-
кціонально-територіальному підході. У рам-
ках такої політики мають бути тісно поєднані 
питання соціального, економічного, культу-
рно-побутового розвитку села й вирішення 
демографічних та екологічних проблем. 

Зміна концептуальної моделі управління 
розвитком сільських територій нашої держа-
ви, перш за все, має передбачати зміну ор-
ганізаційного механізму в цій сфері. Важелі 
управління розвитком усіх складових сільсь-
ких територій мають знаходитись не в межах 
профільного для розвитку аграрної галузі 
Міністерства аграрної політики України та 
бути частково розпорошені по інших мініс-
терствах та відомствах, які в рамках загаль-
ної політики в своїй сфері мають забезпечу-
вати ще й розвиток своєї галузі на селі. 

Якщо залишити ці питання у сфері ком-
петенції галузевого аграрного міністерства, 
слід очікувати й у подальшому ставлення до 
питань розвитку сільських територій як до 
похідних, супровідних до основної пробле-
ми – становлення та розвитку аграрної га-
лузі економіки. Питання ж розвитку сільсь-
ких територій вирішуватимуться в цьому 
разі як питання розвитку соціально-еко-
номічної сфери села й фінансуватимуться, з 
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огляду на минулий досвід, за “залишковим 
принципом”. 

Враховуючи тенденції останніх років що-
до стану й динаміки економіки сільських те-
риторій, наростання кризових демографіч-
них явищ, подальшого занепаду соціально-
побутової та соціально-культурної сфер на 
селі, можна зробити невтішний прогноз що-
до подальшого прискорення занепаду й 
знелюднення сільських територій нашої 
держави при дотриманні існуючої державної 
політики в цій сфері. 

Виходячи з напрацювань учених у сфері 
державного управління, агарної економіки, 
враховуючи досвід розвинутих держав світу 
та визначення людини, її життя як головних 
соціальних цінностей, об’єктивно необхід-
ним вбачається проведення докорінних змін 
у державній політиці нашої держави. 

Не можна применшувати роль державної 
аграрної політики, адже розвиток аграрного 
сектора економіки має бути одним з основ-
них стратегічних напрямів економіки в нашій 
країні, а аграрне виробництво виступає ос-
новним джерелом продуктів харчування для 
нашого народу й має велике експортне зна-
чення. Тобто розвиток аграрного виробниц-
тва, аграрної економіки є основою забезпе-
чення продовольчої безпеки нашої держави 
й значною мірою її економічної безпеки. 

Проте формування й реалізація держав-
ної політики та механізму державного управ-
ління розвитком сільських територій має 
здійснюватись відокремлено, із залученням 
відповідних ресурсів та забезпеченням від-
повідальності за її результати з боку орга-
нів, що її реалізуватимуть. Саме виокрем-
лення питань розвитку сільських територій в 
окрему галузь державної політики дасть 
змогу сформувати чіткий, виважений, нау-
ково обґрунтований, комплексний і систем-
ний механізм державного управління даним 
об’єктом, що враховуватиме специфічні йо-
го риси та забезпечить досягнення очікува-
них результатів. 

Отже, для забезпечення ефективного і 
збалансованого розвитку сільських територій, 
підвищення рівня та якості життя сільських 
жителів доцільним буде сконцентрувати пов-
новаження й відповідні ресурси щодо реалі-
зації політики розвитку сільських територій у 
рамках загального управлінського органу – 
Агенції розвитку сільських територій. 

Власне, сама назва цього органу не має 
принципового значення. Це може бути як 
агенція, так і департамент, головне управ-
ління тощо. Вирішальну роль має саме сут-
ність та призначення цієї управлінської 
структури. При цьому слід зазначити, що 
основною метою діяльності агенції має бути 
розроблення та реалізація загальної страте-
гії розвитку сільських територій і державної 
політики в цій сфері. 

Завданнями, вирішення яких пропону-
ється покласти на Агенцію розвитку сільсь-
ких територій, є: 

 реалізація та контроль за дотриманням 
державної політики розвитку сільських 
територій; 

 розроблення загальної стратегії розвит-
ку сільських територій держави; 

 підготовка та подання на затвердження 
нормативно-правових документів у сфе-
рі державної політики розвитку сільських 
територій; 

 забезпечення розроблення програм роз-
витку сільських територій на місцях, фо-
рмування на їх основі регіональних та 
загальнодержавної програм розвитку сіль-
ських територій на середньо- і коротко-
строковий період; 

 регулювання земельних відносин; 

 формування державного й регіональних 
бюджетів Агенції розвитку сільських тери-
торій та розподіл фінансових ресурсів між 
конкретними проектами і територіями; 

 забезпечення розроблення й реалізації 
системи заходів щодо державного 
управління розвитком сільських терито-
рій; 

 здійснення розроблення й реалізації 
загальнодержавних і регіональних прое-
ктів у сільських територіях; 

 узгодження окремих напрямів і заходів 
державного управління розвитком сіль-
ських територій, що перебувають у су-
міжній чи перехресній компетенції різних 
владних структур; 

 надання інформаційно-консультаційних 
послуг представникам сільських терито-
рій щодо розроблення програм їх розви-
тку, впровадження інноваційних проектів, 
залучення фінансових ресурсів. 

На регіональному рівні пропонується ство-
рення Регіонального представництва Агенції 
розвитку сільських територій, яке має вико-
нувати основні функції агенції щодо реалі-
зації державної політики, збору й аналізу 
інформації, виконання правових норм щодо 
політики розвитку сільських територій, на-
дання консультаційно-інформаційних послуг. 

Регіональні представництва Агенції роз-
витку сільських територій будуть безпосере-
дньо підпорядковані Державній агенції роз-
витку сільських територій та функціонально-
обласним державним адміністраціям, при 
цьому здійснюючи горизонтальні взає-
мозв’язки з обласними управліннями та об-
ласною радою народних депутатів (див. 
рис.). 

Саму Агенцію розвитку сільських терито-
рій пропонується підпорядкувати безпосе-
редньо Кабінету Міністрів України. При цьо-
му виникне необхідність часткового рефор-
мування в структурі цього органу, зокрема 
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покладення на одного із заступників прем’єр-
міністра функцій з реалізації та координації 
політики розвитку сільських територій і дер-
жавної аграрної політики. Узгодження роз-
роблення політики та реалізації заходів ме-
ханізму державного управління розвитком 
сільських територій здійснюватиметься Аге-
нцією розвитку сільських територій за допо-
могою горизонтальних функціональних 
зв’язків з відповідними зацікавленими мініс-
терствами й відомствами та за допомогою 
служби відповідного заступника прем’єр-
міністра. 

Як можна побачити на рисунку, пропону-
ється досить проста ієрархічна структура Аге-
нції розвитку сільських територій – головному 
державному органу (агенції) мають бути під-
порядковані регіональні представництва, які 
знаходитимуться в обласних центрах. На ра-
йонному рівні створення представництв аген-
ції не передбачається. Це пояснюється праг-
ненням якомога більше спростити вертикаль 
управління у сфері розвитку сільських тери-
торій. Наявність районного рівня агенції спри-
чинила б значне збільшення документообігу з 
питань розвитку сільських територій та строки 
ухвалення рішень. 
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Рис. Схема організаційно-управлінської складової механізму управління розвитком сільських територій 

 
Крім того, це пов’язано з тим, що рішення 

щодо управління розвитком територій ма-
ють прийматися в переважній більшості на 
місцях, а на державний орган управління – 
агенцію, як бачимо з попередньо виписаних 
її функцій, буде покладено вирішення гло-
бальних загальнодержавних питань та здій-
снення координаційного і контрольного впли-
ву. Для виконання зазначених функцій ство-
рення районних підрозділів агенції вбача-
ється зайвим. 

Таким чином, передбачається, що низо-
вим органом Агенції розвитку сільських те-
риторій, на який буде покладено функцію 
взаємодії з кінцевим споживачем – предста-
вниками сільських громад, громадських ор-
ганізацій, фондів, суб’єктів господарювання, 
органами місцевого самоврядування, ви-
ступатиме регіональне представництво аге-
нції. 

Враховуючи значну кількість сіл в адміні-
стративній структурі областей, можна пе-
редбачити виникнення іншої проблеми – 

надмірного завантаження регіональних пред-
ставництв агенції зверненнями споживачів. 
На початкових етапах упровадження цього 
механізму державного управління загроза 
такої проблеми дійсно вбачається значною. 
Проте його функціонування розраховано на 
довгострокову перспективу й передбачає 
такі основоположні моменти: 

 істотне зростання ролі місцевих терито-
ріальних громад у вирішенні питань роз-
витку власних сільських територій з пос-
туповим зменшенням впливу органів 
державної влади і зведенням їх функцій, 
зрештою, до розроблення загальних по-
ложень державної політики в цій сфері, 
контролю, надання інформаційно-кон-
сультаційних послуг та координаційної 
діяльності; 

 зосередження всього кола функцій що-
до управління розвитком сільських те-
риторій у рамках єдиного державного 
органу – Агенції розвитку сільських те-
риторій; 
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 запровадження та посилення відповіда-
льності конкретних посадових осіб орга-
нів державної влади та місцевого само-
врядування, громадських організацій за 
рішення, що приймаються у сфері роз-
витку сільських територій і їх реалізації; 

 формування місцевих спілок та фондів 
розвитку територій; 

 розвиток громадянського суспільства, 
зокрема громадської свідомості та акти-
вності сільських жителів, що дасть змогу 
активізувати роботу щодо управління 
розвитком сільських територій на міс-
цях. 

Отже, після формування загальної орга-
нізаційної структури органів управління та 
впливу на розвиток сільських територій на 
місцях передбачається значне скорочення 
потоку звернень до регіонального предста-
вництва агенції. 

Для вирішення проблеми масового пото-
ку споживачів за допомогою, консультація-
ми та роз’ясненням на момент перебудови 
організаційно-управлінської складової ме-
ханізму державного управління розвитком 
сільських територій на трансформаційний 
період (2–3 роки) пропонується забезпечити 
роботу посиленого складу регіональних пред-
ставництв агенції. 

Як можна побачити зі схеми, наведеної 
на рисунку, на місцях не передбачається 
створення представництв адміністративної 
влади щодо управління розвитком сільських 
територій. Як уже зазначалося, одним з ос-
новних принципів механізму державного 
управління розвитком сільських територій, 
що пропонується, є перерозподіл владних 
повноважень у бік їх децентралізації, підви-
щення ролі місцевих громад і зниження 
державного впливу. 

Хоча, знову ж таки, тут треба зробити 
уточнення щодо трансформаційного періо-
ду. Внаслідок незрілості, а то й відсутності 
інститутів громадянського суспільства на 
селі, зневіри та безініціативності більшості 
сільських жителів, кризового стану в еконо-
мічній та соціальній сферах села й відсут-
ності ресурсів для здійснення пропонованих 
перетворень у період трансформаційного 
етапу виявляється необхідність застосуван-
ня переважної частини методів адміністра-
тивного та організаційного впливу, пропага-
ндистських, соціально-психологічних ін-
струментів, і вже на етапах завершення ор-
ганізаційно-управлінських, нормативно-пра-
вових перетворень розширювати повнова-
ження місцевих суб’єктів управління, змен-
шуючи одночасно державний вплив. 

Що ж стосується місцевих суб’єктів управ-
ління розвитком сільських територій, то до 
них належать: 

 сільська рада; 

 територіальна громада; 

 громадські організації; 

 суб’єкти господарювання. 
Основним органом серед них є сільська 

рада, на яку буде покладено обов’язок взає-
модії з регіональним представництвом Агенції 
розвитку сільських територій та яка є органом 
місцевого самоврядування територій. Проте 
вплив зазначених суб’єктів на формування й 
реалізацію програм розвитку сільських тери-
торій не є однозначним. Так, ініціаторами та 
координаторами таких програм чи проектів 
можуть бути як сільська рада, так і громадські 
організації. Різними можуть бути й лідери у 
фінансуванні таких програм чи проектів. За-
лежатиме це від рівня розвитку та ініціативно-
сті конкретних суб’єктів в окремих сільських 
територіях. Проте в цілому всі вони мають 
бути залучені до вирішення питань розвитку 
та благоустрою своїх територій, підвищення 
рівня та якості життя селян. 

IV. Висновки 
Проведене дослідження дає змогу зро-

бити такі висновки: 

 сучасна система, зокрема організацій-
ний механізм державного управління 
розвитком сільських територій, з ряду 
причин не спроможна забезпечити ста-
білізацію й подальший розвиток україн-
ського села, підвищення рівня життя 
сільських жителів; 

 об’єктивно необхідною вбачається зміна 
загальних концептуальних підходів до 
управління розвитком села. Зокрема, 
мається на увазі відхід від галузевого 
принципу в управлінні сільськими тери-
торіями й перехід до територіального, 
функціонального управління ними; 

 внаслідок того, що сільські території та їх 
розвиток є набагато ширшим об’єктом 
управління, ніж аграрний сектор економі-
ки, необхідним є виведення політики ро-
звитку сільських територій з державної 
аграрної політики й формування її як са-
мостійного напряму державного впливу; 

 пропонується докорінна зміна організа-
ційного механізму державного управлін-
ня розвитком сільських територій. Вона 
передбачає створення окремої вертика-
лі державного управління розвитком 
сільських територій, представленої Аге-
нцією розвитку сільських територій з ре-
гіональними представництвами в облас-
тях; поступову децентралізацію владних 
повноважень зі зростанням ролі місце-
вих територіальних громад і зменшен-
ням заходів прямого державно-управ-
лінського впливу. 
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