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В Україні підвищення якості освіти потребує: розвиток освітньої галузі в
цілому, що передбачає оновлення стандартів освіти відповідно до стандартів
розвинутих країн; забезпечення принципу відповідності освіти потребам
суспільного розвитку та сучасним особливостям ринку праці; підвищення
доступу до освіти уразливих груп населення.
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СОЦІАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ
ГРОМАД
На сучасному етапі розвитку України розгорнута реформа децентралізації
та місцевого самоврядування. Комплекс реформ спрямований на забезпечення
умов для створення спроможних об’єднаних територіальних громад.
Пріоритетним завданням місцевого самоврядування є стимулювання
соціального розвитку громади.
Одним із ключових векторів розвитку громади є удосконалення соціальної
сфери, здатної надати належний рівень послуг населенню та підвищувати їх
якість.
В умовах адміністративної та фінансової децентралізації органам місцевої
влади належить головна роль в управлінні соціальним розвитком громади.
Ключовими напрямами роботи є планування, розподіл коштів, розробка та
контроль цільових програм розвитку, вирішення питань та реалізація проектів
соціально-культурного напряму, узгодження напрямів діяльності об’єктів
соціальної сфери контрольованої території.
Перерозподіл бюджетно-фінансових ресурсів та майна покладає на місцеві
органи управління повноваження на пошук напрямів удосконалення закладів
соціальної інфраструктури та соціального захисту населення. До об’єктів
громадського призначення соціальної сфери належать заклади освіти, медичні,
оздоровчі, охорони здоров’я, соціального захисту, культури; а спеціальнофункціональними об’єктами ті, що обслуговують малозабезпечені верстви
населення та надають соціальну допомогу.
На сьогодні стан соціальної інфраструктури об’єднаної територіальної
громади не задовольняє соціальні потреби мешканців та характеризується
низкою проблем. Недосконалість об’єктів соціальної сфери полягає у:
незбалансованому територіальному розміщенні, недостатній кількості
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бюджетного фінансування, невпорядкованості взаємовідносин у правах
власності, дефіциту кадрового забезпечення, низькому рівню якості послуг
населенню.
За роки Української державності близько 70 % об’єктів соціальної сфери
було передано на баланси сільських та селищних, міських рад. На рівень
громад перейшла значна частина видатків соціальної складової. Переважна
більшість видатків місцевих бюджетів припадає на розвиток соціальної сфери, а
саме: освіта, охорона здоров’я, культура, соціальний забезпечення та
соціальний захист. На місцеву владу покладені повноваження за здійснення
фінансування з місцевих бюджетів об’єктів соціальної інфраструктури.
Використання схеми міжбюджетних трансферів тривалий період спричинило
ситуацію, в якій органи місцевого самоврядування, через брак власних коштів,
мали незначні фінансові можливості для самостійного вирішення
територіальних проблем та повноцінного управління соціальною складовою
громади. На сьогодні субвенції залишаються ключовим джерелом фінансування
соціальної інфраструктури, але більшу частину видатків її об’єктів
спрямовують на виплату захищеної статті бюджетного фінансування –
заробітної плати [3, с. 4]. Відкритими можливостями для територіальних
громад є їх об’єднання, що надасть можливість отримання додаткових доходів
другого бюджетного рівня – фінансування районного бюджету [2, с. 72].
Нераціональне розміщення об’єктів соціальної інфраструктури вимагає
удосконалення управління та активних дій щодо оптимізації мережі в
новостворених об’єднаних територіальних громадах. Ситуація фінансового та
ресурсного забезпечення залишає відкритим питання фінансування соціальних
потреб та ефективного розподілу і використання бюджетних коштів,
фінансування проектів, налагодження системи залучення міжбюджетних
трансферів, введення державних стандартів якості надання соціальних послуг
населенню.
Удосконалення управління соціальної сфери об’єднаної територіальної
громади до основних потреб населення має прояв у таких аспектах: доступність
для громадян (особливо для мешканців сільської місцевості); забезпечення
якості послуг; дієвість механізмів законодавчого, методичного та
організаційного забезпечення; цільовий розподіл бюджетних коштів та їх
використання; розвиток об’єктів соціальної інфраструктури. Важливою
складовою у підвищенні життя населення є створення сприятливих умов
діяльності органів місцевого самоврядування. Найбільш актуальними
питаннями, які потребують першочергового вирішення, для жителів сіл, селищ,
міст є: збалансованість розміщення та доступу до закладів освіти, охорони
здоров’я, особливо для населення сіл; отримання якісних та розширених послуг
освітніх, медичних, соціального захисту, культури відповідно до соціальних
стандартів.
Висновок: Подальше вдосконалення розвитку соціальної складової
об’єднаної територіальної громади потребує внесення коректив у виконання
механізмів управління, реалізацію повноважень та функцій соціального
напряму. Структурний, організаційний та функціональний підходи потребують
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послідовності у прийнятті управлінських рішень органами місцевого
самоврядування для забезпечення результативного та ефективного виконання
завдань, що підвищить рівень, якість та соціальні стандарти життя населення та
посилить спроможність громади.
Найпотужнішим фактором оптимізації та функціонування соціальної
інфраструктури є підвищення економічної спроможності об’єднаних
територіальних громад за умов політичної стабільності та реалізації активної
державної регіональної політики.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
В Національній доповіді «Цілі Сталого Розвитку: Україна» представлено
бачення орієнтирів досягнення Україною Цілей Сталого Розвитку (ЦСР),
затверджених у 2015 році на саміті ООН з питань сталого розвитку. Українська
програма містить 86 завдань розвитку та 172 показники для моніторингу їх
виконання [1]. Забезпечення її ефективної реалізації можливе лише на засадах
відданості принципам кооперації, співпраці та глобального партнерства, що
одночасно є як базовою передумовою досягнення цілей сталого розвитку, так і
наслідком системи трансформацій, які повинні відбутися в Україні.
Попередня програма ООН по реалізації Глобальних цілей сталого розвитку
передбачала надання офіційної допомоги на потреби розвитку, яка надавалася
розвиненими країнами іншим країнам. За період з 2000 до 2014 рр. її обсяги
збільшилися на 66%; водночас гуманітарні кризи, викликані конфліктами чи
стихійними лихами, обумовлюють потребу зростання обсягів фінансових
ресурсів і допомоги [2].
Однією із проблем, що ускладнює реалізацію цілей сталого розвитку, є
обмеженість ресурсного потенціалу та відсутність ефективних перш за все
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