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Українське суспільство сьогодні перебуває у трансформаційні кризі. Важливим 
чинником для виходу з цієї кризи є створення сучасної, ефективної системи державного 
управління. На жаль необхідність формування нової системи державного управління як 
інструменту подолання кризи в Україні до останнього часу недооцінювалась. Проте згідно 
указу Президента від 22 липня 1998 року нова система державного управління в Україні має 
бути створена шляхом проведення адміністративної реформи [1]. 

Найважливіша проблема українського суспільства є невміння домовлятись, 
об’єднуватись, бути єдиним цілим. Адже світове співтовариство ˗ це єдиний організм, який 
повинен функціонувати злагоджено, а якщо у нього існують проблеми, значить, він потребує 
лікування. Але сьогодні почуття спільності не є популярним. Кожна людина вирішує тільки за 
себе, максимум - за членів своєї сім'ї. У світі запанувала епоха егоїзму. Егоїзм має пряме 
відношення до такої важливої сфері суспільного життя як влада. Просунутися в бік вирішення 
проблем суспільства можна тільки за допомогою осягнення принципу роботи природних 
систем. Але як відомо все починається з малого і зміни є, тому підтвердження прийнятий Закон 
України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» від 05.02.2015 № 157-VIII.  
Переваги об‘єднання полягають в наступному: покращення якості та доступність послуг, що 
надаються в громадах після об’єднання; розвиток соціальної сфери та покращення 
благоустрою; реалізація потенціалу територіальних громад, використання їх конкурентних 
переваг;  збільшення бюджетів  ОТГ, тим самим громади стають заможними.  

Але існує низка проблем, які уповільнюють процес об‘єднання. Станом на сьогодні, 
люди на місцях не розуміють для чого потрібно об’єднуватись і бояться різного роду змін; 
недосконалість законодавчої бази; небажання, спротив районної влади; віддаленість від центру 
та основних бюджетних установ [2]. На мою думку, щоб прискорити процес об‘єднання, 
потрібно розробити та реалізувати комплексну інформаційну кампанію, спрямовану на 
детальне роз’яснення громадянам цілей і змісту реформи. Особливе значення в цій кампанії 
варто приділити належному оприлюдненню історій успіху перших ОТГ. А також надавати 
методичну допомогу органам та посадовим особам місцевого самоврядування у розробці 
локальних нормативно-правових актів, в організації консультацій з мешканцями, у виявленні 
громадської думки щодо проблем та перспектив розвитку громади. 
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