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Наша держава не так давно приступила до реформування державного 
управління й розвитку місцевого самоврядування, тому важливим для нас є перейняття 
досвіду інших країн. Важливу роль у цьому процесі відіграє участь нашої країни в 
програмі Східного партнерства. Основним із завдань для України є зміцнення 
функціонування місцевого та регіонального самоврядування з урахуванням стандартів, 
що містяться в Європейській хартії місцевого самоврядування. 

Принцип місцевого самоврядування означає, що участь громадян в управлінні 
громадськими справами безпосереднім чином може бути реалізована саме на 
місцевому рівні. Функціонування місцевих громад, наділених реальними 
повноваженнями, робить можливим забезпечити таке управління, яке було б найбільш 
ефективним і максимально наближеним до потреб населення. 

У ФРН, наприклад, у відповідності з принципом німецького права – «обсяг 
завдань визначає розмір фінансування», здійснюється розподіл фінансування між 
трьома рівнями державної влади. Відповідно до поставлених перед кожним завдань 
формуються збалансовані бюджети, які забезпечують фінансовими засобами діяльність 
суб'єктів управління. 

Місцеве самоврядування, як самостійний вид публічної влади, організується на 
власних принципах розмежування правотворчих і виконавчих функцій його органів 
(відповідно представницьких і виконавчих). Виконавчі функції здійснюють і 
громадські організації. Досвід Німеччини показує, що неурядові організації 
ефективніше та економніше вирішують практичні завдання  життєдіяльності місцевих 
громад. Тому уряд активно підтримує громадську участь у формі проектів. 

Фінансування проектів громадських організацій здійснюється у такому 
порядку: 

1. Проведення громадського моніторингу з метою виявлення основних 
проблем регіону та визначення пріоритетних сфер розвитку. 

2. Планування розвитку регіону на основі результатів моніторингу: 
встановлення чітких цілей та термінів їх виконання. 

3. Збір проектних заявок від громадських організацій (у цих заявках ГО 
висвітлюють своє бачення реалізації проекту та його фінансову вартість). 

4.  Аналіз заявок на предмет відповідності визначеним пріоритетам. 
5. Обрання  експертами на конкурсній основі організацій з найбільш 
вигідними пропозиціями, за якими закріплюється реалізація певного проекту. 

6. Впровадження ГО проекту, постійний моніторинг з боку експертів та 
внесення в разі потреби певних поправок. 
Подібний досвід інших демократичних країн підтверджує, що такий механізм 

дозволяє не лише більш економно витрачати фінансові ресурси країни, а й розвивати 
реальне місцеве самоврядування. 


