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РОЗБУДОВА ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ЛУГАНЩИНИ
ЗА ДОПОМОГОЮ ІНСТРУМЕНТІВ ІДЕНТИФІКАЦІЇ
Постановка проблеми. Реформа децентралізації, яка високо оцінена вітчизняними та іноземними
фахівцями, підходячи до своєї заключної фази, за
п’ять років з активного початку охопила територію
всієї країни, досягла конкретних соціально та економічно значущих результатів, не уникнувши, однак,
значної кількості проблем та викликів. Більш ніж тисяча створених об’єднаних територіальних громад
(ОТГ), враховуючі й ті, що очікують призначення
перших виборів, де-юре одержали повноваження
і ресурси для їх виконання, а де-факто отримали
складне завдання виживання, оскільки власних
коштів для повного виконання переданих повноважень бракує. І головна проблема полягає в тому,
що якщо бюджетні податкові та неподаткові надходження громадам вдається більш-менш спланувати, але їх вистачає, в кращому випадку, на поточні
потреби та невеличкі проєкти, то розмір субвенцій
від держави на реалізацію цільових програм, інфраструктурних проєктів та, в тому числі, на виконання
переданих повноважень, законодавчо не закріплений, а чимдалі все більше залежить від рішень
центральної влади.
Для адекватної відповіді на ці та інші зовнішні
виклики органи місцевого самоврядування мають
вдаватися до більш ретельного середньо- та довгострокового планування розвитку власних об’єднаних територіальних громад. Однак без наявності постійних джерел фінансування ефективна реалізація
прийнятих стратегій та планів стає практично неможливою. Сьогодні з цією метою вибір органів
місцевого самоврядування лежить у площині пошуку більших чи додаткових субвенцій від держави,
залучення коштів інвесторів, участі в різноманітних
грантових програмах чи конкурсах на здобуття фінансування від міжнародних донорів тощо. Але на
отримання позитивного рішення за обрання будьякого з цих варіантів більше шансів має та ОТГ, яка
чимось вирізняється на фоні інших таких само
«нужденних», хоч і спроможних об’єднаних територіальних громад. Найчастіше, представлена ідея,
програма, проєкт, концепт тощо, мають бути не
тільки ефективними та креативними, з якісно підготовленими документами та ефектною візуалізацією,
що вже є достатньо складними умовами для біль-

шості громад, але й самі ОТГ, що подають такі
заявки повинні бути впізнаваними чи «на слуху»,
мати власний позитивний імідж.
Отже, в умовах сучасної жорсткої конкуренції
за інвестиційні чи донорські ресурси об’єднані територіальні громади мають перетворитись зі звичайних адміністративно-територіальних одиниць у
своєрідний товар зі своїми властивостями і вартістю
та обов’язковою «родзинкою», якою є локальна
ідентичність. Вона формує імідж (образ) громади,
який вирізняє саме це місце і самих мешканців від
інших подібних місць, та забезпечує жителям почуття спокою, безпеки та гордості, поки вони живуть у цьому місці [1, с. 28]. Але побудова позитивного образу ОТГ, який є важливим компонентом її
розвитку та неабияким чинником привабливості, ‒
це тривалий процес, старт якому дає якісна ідентифікація, результати якої виражають конкурентні переваги і недоліки, потенційні точки росту та упущені вигоди, внутрішні резерви тощо. Її дані широко
використовується в контексті побудови та реалізації
стратегій, наближаючи їх ефективність до специфіки певної ОТГ, стаючи підґрунтям стабільної успішної розбудови громади.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Така значущість та практична цінність здійснення
ідентифікації ОТГ для забезпечення наступності
розвитку, збереження місцевих традицій, закладення почуття дому та безпеки у місцевих жителів,
не призвела, однак, до її широкого запровадження в
життєдіяльності сучасних громад в Україні. Це, а також відсутність офіційного методичного контенту
в цій царині, певним чином пояснюють незначну
кількість робіт у національному науковому просторі
за цією тематикою. В контексті перебігу реформи
децентралізації значна частина вчених-економістів
спрямовує свої дослідження на вивчення питань передумов, фінансового забезпечення та особливостей
розбудови об’єднаних територіальних громад [2-6],
вагомі дослідницькі зусилля сконцентровані на розробці аспектів впровадження та використання стратегічного планування в ОТГ [7-13], і тільки досить
невелика кількість вчених зосереджує свою увагу на
вивченні маркетингового інструментарію розвитку
об’єднаних громад. Слід відмітити роботи І.Я. Бер10
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нацької [15], О.О. Брух [15], А.М. Гаврилюк [14],
С.С. Гринкевич [15], Я.В. Котенка [16], А.Ф. Ткачука [16], Ю.С. Рогозян [17], К.І. Сєрєбряк [17],
В.А. Устименка [18] та інших. Однак у вказаних дослідженнях основна увага приділяється маркетинговому середовищу розвитку об’єднаних територіальних громад, їх позиціонуванню та використанню
бренду громади для її просування, але процеси ідентифікації висвітлюються достатньо загально або з
акцентуванням на сутності та формуванні локальної
територіальної ідентичності, крім того майже без
уваги залишається визначення кореляції використання інструментів ідентифікації з розвитком громади.
Мета статті − сформулювати результати моніторингу нормативно-правових актів локального характеру щодо розвитку об’єднаних територіальних
громад Луганської області в контексті використання
інструментів ідентифікації, з’ясувати вплив такого
використання на розбудову відповідних громад.
Викладення основного матеріалу. За умов обмеженості фінансових ресурсів важливим підходом
є розвиток, який орієнтований на громаду, оскільки
він зменшує навантаження на урядові установи шляхом оптимізації використання місцевих фінансів,
але разом із тим результати такого підходу можуть
покращити життя великої кількості бідних людей
[19]. Історія розвитку успішних країн показує, що
найбільш ефективно місцеві проблеми можуть вирішуватися тільки на відповідному місцевому рівні,
підкреслюючи важливість та своєчасність реформи
децентралізації. Не повинна держава визначати та
вирішувати питання поточної життєдіяльності кожного населеного пункту. На думку одного з авторів
польської реформи самоврядування Єжи Стемпеня
[20], централізована система влади гальмує цивілізаційний розвиток суспільства, а децентралізація,
навпаки, дозволяє зробити стрибок у напрямку західних демократій і будувати сильну та динамічну
економіку країни, як це за два десятиріччя зробила
Польща.
Оцінивши переваги та зваживши ризики, які
несе в собі реформа децентралізації, громади Луганської області одними з перших прийняли участь
у кропіткій роботі зі створення та розбудови ОТГ.
Так, Новопсковська селищна об’єднана територіальна громада була першою, створеною не тільки в
Луганській області, а й в Україні. На початок 2020
року в області функціонує 18 ОТГ, ще 5 очікують
призначення перших виборів (Новоайдарська СОТГ
з 2015 року, Гірська ОТГ з 2017 року, Широківська
та Нижньотеплівська СОТГ з 2018 року, Новорозсошанська СОТГ з 2019 року). Крім того, в утвореній
ще 22.10.2015 року Щастинській міській об’єднаній
територіальній громаді створено військову цивільну
адміністрацію. І хоча за кількістю функціонуючих
ОТГ Луганщина серед інших регіонів країни займає
місце ближче до кінця списку, однак в рейтингу областей щодо формування спроможних громад деЕкономічний вісник Донбасу № 2(60), 2020

кілька років поспіль впевнено тримає середні позиції (на 10.01.2018 – 15 місце, 10.01.2019 – 10 місце,
10.01.2020 – 12 місце) [21].
Ці дані свідчать про постійну роботу в регіоні
щодо підтримки обраного курсу реформування, в
якій задіяні не тільки органи місцевого самоврядування, але й представники бізнесу, громадських організацій та активних мешканців. Вказані об’єднані
територіальні громади регіону пройшли складний
шлях свого створення, повною мірою виконавши всі
чинні на той час організаційно-правові процедури та
нормативи, та були визнані спроможними. Однак
після розробки та прийняття в 2020 році більш чітких критеріїв формування спроможних громад [22]
з’ясувалося, що частина вже існуючих чи запланованих до формування громад не змогли довести, що
мають перспективи розвитку. На думку Міністерства розвитку громад та територій, якщо в ОТГ відсутня «інституційна спроможність вирішувати всі
питання місцевого значення – нарощувати доходи
до бюджету громади, втілювати проєкти розвитку
території, створювати нові робочі місця, залучати
інвестиції, забезпечувати якісні та доступні послуги,
… і подальших таких перспектив не проглядається,
значить була допущена помилка, яку потрібно виправляти» [23]. Тому після консультацій з громадськістю та регіональними органами влади було
прийнято рішення приєднати 5 громад в Луганській
області до більших та сильніших. В основному це
ОТГ, перші вибори в яких пройшли тільки у червні
2019 року (Калмиківська, Красноталівська, Великочернігівська Веселівська об’єднані територіальні
громади), однак до цього переліку потрапила і Привільська ОТГ, життєдіяльність якої розпочалася ще
у 2017 році.
Для того, щоб визначити, які фінансові ресурси
мають у своєму розпорядженні об’єднані територіальні громади Луганщини та яка частина з них спрямовується на розбудову ОТГ та покращення рівня
життя мешканців, проаналізуємо їх основні бюджетно-фінансові та інші показники, виключивши
громади, які функціонували менше одного року
(табл. 1).
Дані в табл. 1 згруповані у відповідності до
строків створення ОТГ, що дає окрім аналітичного
порівняння можливість співставити функціонування «нових» та «старих» об’єднаних територіальних громад області. Постійно зростає дохідна база
всіх ОТГ, окрім Привільської у 2019 році. Причому,
якщо порівнювати темпи зростання доходів ОТГ,
створених найпершими (Білокуракинська та Новопсковська), то хоч вони за останній рік нижчі ніж у
громад, створених пізніше, але такого рівня росту за
перший рік функціонування (38,73 та 38,43% відповідно) не змогла повторити жодна з «нових» громад.
Хоча, слід відзначити рекордний стрибок на 41,75%
доходів у Чмирівській ОТГ у 2019 році, тоді як найнижчим він був у Привільській ОТГ – падіння на
9,46%.
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Таблиця 1

Білокуракинська ОТГ

Питома вага видатків на
утримання апарату управління у фінансових
ресурсах ОТГ, %

Капітальні видатки на
одного мешканця, грн

Рівень дотаційності
бюджетів, %

Доходи на одного
мешканця, гр

Питома вага видатків на
утримання апарату управління у фінансових
ресурсах ОТГ, %

Капітальні видатки на
одного мешканця, грн

Рівень дотаційності
бюджетів, %

Рік

Доходи на одного
мешканця, гр

Окремі бюджетно-фінансові показники ОТГ Луганської області*

Новопсковська ОТГ

2016

2523,0

1

1478

15

2115,0

0

816

10

2017

3500,2

0

3586,5

23,7

2927,9

-0,9

1852,9

15,1

2018

4225,7

9,8

1181,9

24,4

3511,5

6,3

1150,4

18,8

2019

4723,5

11,4

1453,0

23,9

3743,8

9,4

2833,3

18,9

2017
2018
2019
2018
2019
2018
2019
2019

Чмирівська ОТГ
1881,6
13,7
1515,3
28,5
2234,0
31,8
1402,7
51,7
3166,6
29,9
1507,6
39,2
Біловодська ОТГ
3517,8
38,8
2425,5
34,5
4149,2
44,3
3403,6
38,7
Привільська ОТГ
5926,2
-7,1
1768,2
33,7
5365,4
20,7
1845,1
52,7
Лозно-Олександрівська ОТГ
4226,6
14,6
5020,2
36,5

х
4750,2
5779,2
1850,2
2253,3
3474,9
4012,5

Троїцька ОТГ
х
х
0
1122,4
-0,6
2493,3
Красноріченська ОТГ
29,1
1768,2
34,5
792,2
Нижньодуванська ОТГ
2,5
894,8
5,8
1467,7

х
18,2
19,1
33,7
40,8
29,5
33,5

* Складено авторами за даними джерел [24-27].

Позитивні результати децентралізації щодо
зростання дохідної бази супроводжуються, однак,
збільшенням питомої ваги видатків на утримання
апарату управління у фінансових ресурсах, окрім Білокуракинської та Чмирівської ОТГ у 2019 році, що
може розглядатись вже як недолік. Крім того, повністю самодостатньою, тобто незалежною від базової
дотації з бюджету, є тільки Троїцька ОТГ. Серед інших тільки три не дотувалися державою в окремі
одиничні періоди (Білокуракинська, Новопсковська
та Привільська). Привертає увагу, значний різнобій
рівнів дотаційності бюджетів та зростання його розриву. За повільного чи стрибкоподібного зростання
капітальних видатків (в Красноріченській – падіння)
виявлені негативні тенденції результатів децентралізації, що потребують більш детального розгляду
деяких витрат (див. рисунок).
Як видно на діаграмі, майже всі громади мають
приблизно однакову частку заробітної плати у витратах, яка коливається в межах 72-78%, що відповідає середньо-високій межі таких видатків в громадах всієї України. Частка капітальних видатків у за-

гальній сумі видатків у середньому трохи нижча ніж
в сусідніх регіонах, але має значний розбіг за громадами. Наведені дані відображають стан розбудови
громад на відповідну дату та демонструють тільки
напрям фінансово-бюджетної діяльності, тому вони
не є повними та показовими. Однак у сукупності з
попередніми оцінками вони можуть свідчити про
наявність недоліків стратегічного планування та пошуку необхідних ресурсів, що пов’язані з невикористанням інструментів ідентифікації.
Ідентифікація ОТГ – це процедура встановлення схожості/відмінностей ОТГ за допомогою визначених критеріїв і відповідних ознак, комбінування яких і відбиває унікальність конкретної ОТГ
на фоні інших [18, с. 45]. У результаті її проведення
окреслюється сукупність цінностей громади, що
відповідно характеризує її типовість та відмінність,
визначаючи передумови та особливості розвитку
ОТГ, будуючи підґрунтя для формування образу
(іміджу) громади та локальної ідентичності в майбутньому. Тобто ідентифікація стає відправною
точкою для просування локальної території, коли
12
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маркетинг використовується для підтримки ухвалення управлінських рішень у сфері економічного
розвитку об’єднаної громади та повинен стати ре-

зультативним моментом стратегії розвитку території: засобом просування закладених у стратегії ідей
і її невід’ємною частиною [28, с. 104].
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Рисунок. Питома вага капітальних видатків та заробітної плати
у видатках ОТГ Луганської області у 2019 році [27]
Як засвідчили результати моніторингу стратегій розвитку ОТГ Луганської області, що функціонують понад один рік, більшість з них використовують інструменти ідентифікації для планування та
здійснення розбудови власних громад. В чотирьох з
них є затверджені стратегії розвитку (Білокуракинської, Біловодської, Новопсковської, Чмирівської),
де прописані визначені положення. Білокуракинська
ОТГ на момент розробки Стратегії соціально-економічного розвитку не планувала використання інструментів ідентифікації, але в Програмі соціальноекономічного розвитку Білокуракинської ОТГ на
2019 рік непрямі посилання на це наявні. Стратегія
прийнята також і в Троїцькій ОТГ, але вона не містить не тільки прямих посилань на використання інструментів ідентифікації, але й непрямих.
Інші громади, враховуючи й ті, що поки не скористалися можливостями ідентифікації, сформували тільки плани соціально-економічного розвитку, які різняться між собою горизонтом планування:
від одного року до трьох. Тут слід відзначити Красноріченську та Лозно-Олександрівську селищні
ОТГ, як розробили трирічні Стратегічні (перспективні) плани розвитку, заклавши в них ідентифікацію базових умов чи перешкод розвитку. До негативних ознак віднесено відсутність стратегії у Привільської ОТГ, яка була створена ще у 2017 році,
тому мала час для цього, але спромоглася затвердити тільки План соціально-економічного розвитку
громади на 2019-2021 рік.

Оскільки стратегія соціально-економічного розвитку є тим нормативно-правовим актом локального
характеру, що визначає життєвий шлях громади на
найближчі роки, саме при її розробці мають бути
максимально використані результати ідентифікації
ОТГ, або якщо цього не було зроблено, то закладені
інструменти для її подальшого проведення та врахування її висновків. На нашу думку, це забезпечить постановку адекватних реалістичних цілей та
завдань, реалізація яких прискорить ефективну розбудову громади, закладе підґрунтя для формування
позитивного образу (іміджу) громади та її подальшого позиціонування та просування.
Для з’ясування фактичного стану використання
такого підходу (його елементів) в системі стратегічного планування в об’єднаних територіальних громадах Луганської області було проведено моніторинг стратегій розвитку ОТГ регіону. Його предметом виступили закладені до текстів затверджених
нормативно-правових актів локального характеру
щодо планування розвитку територій (стратегій та
стратегічних планів соціально-економічного розвитку) інструменти ідентифікації, а також підґрунтя,
що закладалось за рахунок їх майбутнього застосування для формування позитивного образу (іміджу)
громади. До розгляду приймалися програмно-цільові документи тільки тих ОТГ, що функціонували
більше одного року, тобто мали час розробити такі
документи у відповідності до чинної нормативноправової та методичної бази. Результати моніторингу представлені в табл. 2.
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Таблиця 2
Результати моніторингу стратегій розвитку ОТГ Луганської області
в контексті використання інструментів ідентифікації*
Назва ОТГ
Білокуракинська
(селищна)

Новопсковська
(селищна)

Чмирівська
(сільська)

Троїцька
(селищна)
Біловодська
(селищна)

Красноріченська
(селищна)
Привільська
(сільська)
Нижньодуванська (селищна)

Лозно-Олександрівська (селищна)

Інструменти ідентифікації
в стратегії розвитку
Виконання SWOT-аналізу на основі
ідентифікації проблем розвитку

Ідентифікація як принцип при виконанні SWOT-аналізу.
Використання результатів ідентифікації для реалізації проєкту в рамках
реалізації Операційної цілі А.3.3
«Розбудова соціальних мереж сільської громади шляхом встановлення
ділових зв’язків, пропагування локальних ініціатив, фандрайзинг»
Визначення особливостей та точок
зростання під час SWOT-аналізу

Ідентифікація проблем громади на
підготовчому етапі партисипативного
стратегічного планування.
Формування ідентичності громади
при сценарному моделюванні
Ідентифікації базових умов, які матимуть суттєвий вплив на подальшу
суб‘єктність ОТГ
-

Ідентифікація перешкод для розвитку

Акценти формування позитивного
образу (іміджу)
Операційною ціллю А.3.2. «Маркетинг території та активна інвестиційна діяльність» передбачено формування привабливого іміджу
території громади.
Поступове формування нового іміджу як інвестиційно привабливої території
Старт процесу ідентифікації мешканцями
себе як представників нової спільноти
(об’єднаної громади) в межах реалізації
проєкту В.1.6.1. Створення хаб-центру «Від
ініціативи до дій»

Відсутність локальної ідентичності за результатами дослідження методом стандартизованого інтерв’ю. Створення цілісного образу громади з розробкою головних складових ідентичності закладено операційною
ціллю А.2.1 «Розробка символіки громади»
Операційною ціллю А.4.3. «Розробка бренду
та маркетингової стратегії громад» передбачено формування привабливого іміджу території громади
Поступове формування власного іміджу за
напрямами: зростання впізнаваності в Україні, визначення якірних точок розвитку, інвестиційно приваблива територія
Поступове формування нового іміджу як інвестиційно привабливої території: високотехнологічної та екологічної
Підвищення рівня інвестиційної привабливості
Підвищення рівня інвестиційної привабливості.
Підвищення соціальних стандартів та покращення умов життєдіяльності сільського населення
Підготовка до формування позитивного образу через оцінювання мешканцями власної
громади, як сприятливого місця для ведення
бізнесу

* Складено авторами.

дозволить більш успішно позиціонувати та просувати ОТГ, а відповідно більше дбати про її розбудову.
Висновки. Таким чином, проаналізувавши бюджетно-фінансові показники розвитку об’єднаних
територіальних громад Луганської області та використання ними інструментів ідентифікації для власної розбудови можна зробити висновки про відсутність прямого кореляційного зв’язку між цими про-

Стосовно визначення акцентів щодо формування позитивного образу громади всі ОТГ, що підлягали спостереженню, продемонстрували більшу
обізнаність та врахували різні можливості в цій площині. Найбільш відзначились Білокуракинська, Новопсковська, Чмирівська та Троїцька громади, які
заклали в операційні цілі не тільки роботу над побудовою (покращенням) образу, але й створили підґрунтя для формування локальної ідентичності, яка
14
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цесами. Однак найбільш спроможні громади мають
в своїх стратегіях більш чіткі та перспективні вказівки
щодо використання інструментів та результатів
ідентифікації у власній розбудові. На підтвердження
цього можна навести успіхи Новопсковської та Біловодської громад. Подальші дослідження авторів
пов’язані з проведенням періодичного спостереження змін у програмно-цільових документах ОТГ
регіону та стані їх розвитку з метою визначення
більш явних кореляційних зв’язків між ними.

Методологічні аспекти стратегічного планування у
контексті розвитку об’єднаних територіальних громад
України. Аграрна економіка. 2019. Т. 12. № 3-4.
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Заблодська І. В., Гречана С. І. Розбудова об’єднаних територіальних громад Луганщини за допомогою інструментів ідентифікації
У статті охарактеризовано процес розбудови
об’єднаних територіальних громад Луганської області.
Відзначено активність громад та підтримку обраного
курсу децентралізації. Вказано на негативні перспективи майбутнього функціонування деяких громад через зміни нормативно-правової бази щодо визначення
спроможності ОТГ. На основі аналізу бюджетно-фінансових показників ОТГ визначено розмір фінансових ресурсів, якими оперують громади, та яка частина
з них спрямовується на розбудову та покращення рівня
життя мешканців. Обґрунтовано, що в умовах зростання конкуренції між громадами за фінансові ресурси
для розбудови ОТГ мають формувати власний позитивний образ (імідж), який стає не стільки компонентом розвитку та неабияким чинником привабливості, а
дає можливість позиціонувати та успішно просувати
локальну територію. Доведено, що найкращі стартові
умови для його формування надає використання інструментів ідентифікації, результати якої виражають
конкурентні переваги і недоліки, потенційні точки
росту та упущені вигоди, внутрішні резерви, тощо.
Відзначено, що для реалізації таких вигід результати
ідентифікації мають бути максимально враховані при
розробці стратегії соціально-економічного розвитку
ОТГ, як нормативно-правового акту локального характеру, що визначає життєвий шлях громади. Виходячи з
цих положень, виконано моніторинг стратегій розвитку ОТГ Луганської області в контексті використання інструментів ідентифікації. Результати структуровано з врахуванням терміну функціонування громад
та акцентів щодо формування їх позитивного образу.
Аргументовано, що більшість ОТГ тільки починають
використання інструментів ідентифікації, але вони наявні у програмно-цільових документах найбільш спроможних громад, що сприяє їх успішній розбудові. Прямого кореляційного зв’язку між цими процесами не виявлено, в тому числі і через обмежений час функціонування більшості громад регіону.
Ключові слова: об’єднана територіальна громада,
ідентифікація, імідж, моніторинг, стратегія, розвиток.
Zablodska I., Hrechana S. Developing of Amalgamated Territorial Communities of Luhansk Region
with the Help of Identification Tools
The article analyzes and characterizes the development state of amalgamated territorial communities of the
Luhansk region. The activity of communities and support
for the chosen course of decentralization was noted. The
negative prospects for the future functioning of some communities due to the changes in the legal framework for determining the capacity of ATC are pointed out. Based on
the analysis of budget and financial indicators of ATC, the
amount of financial resources used by the communities is
determined and part of them is aimed at developing and
improving the living standards of residents.
It is substantiated that in the conditions of growing
competition between the communities for financial resources for ATC development they should form their own
positive image, which becomes not so much a component
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размер финансовых ресурсов, которыми оперируют
громады, и какая часть из них направляется на развитие и улучшение уровня жизни жителей. Обосновано,
что в условиях роста конкуренции между громадами за
финансовые ресурсы для развития ОТГ должны формировать собственный положительный образ (имидж),
который становится не столько компонентом развития
и важным фактором привлекательности, а дает возможность позиционировать и успешно продвигать локальную территорию. Доказано, что лучшие стартовые
условия для его формирования оказывает использование инструментов идентификации, результаты которой выражают конкурентные преимущества и недостатки, потенциальные точки роста и упущенные выгоды, внутренние резервы, и тому подобное. Отмечено, что для реализации таких выгод результаты
идентификации должны быть максимально учтены
при разработке стратегии социально-экономического
развития ОТГ, как нормативно-правового акта локального характера, который определяет жизненный путь
общины. Исходя из этих положений, выполнен мониторинг стратегий развития ОТГ Луганской области в
контексте использования инструментов идентификации. Результаты структурированы с учетом срока
функционирования громад и акцентов по формированию их положительного образа. Аргументировано, что
большинство ОТГ только начинают использовать инструменты идентификации, но они закреплены в программно-целевых документах наиболее состоятельных
громад, что способствует их успешному развитию.
Прямой корреляционной связи между этими процессами не обнаружено, в том числе и из-за ограниченного времени функционирования большинства громад
региона.
Ключевые слова: объединенная территориальная
громада, идентификация, имидж, мониторинг, стратегия, развитие.

of development and a great factor of attractiveness, but
gives an opportunity to position and successfully promote
local territory. It is proved that the best starting conditions
for its formation are provided by the use of identification
tools, the results of which express competitive advantages
and disadvantages, potential growth points and lost profits,
internal reserves, etc. It is noted that in order to realize such
benefits, the results of identification should be taken into
account as much as possible when developing a strategy
for socio-economic development of ATC, as a legal act of
a local nature that determines the way of community life.
Based on these provisions, monitoring of ATC development strategies of the Luhansk region in the context of using identification tools was performed. The results are
structured taking into account the term of communities
functioning and emphasis on the formation of their positive
image. It is argued that most ATCs are just beginning to
use identification tools, it is available in the program-target documents of the most affluent communities, which
contributes to their successful development. Direct correlation has been not found between these processes, including due to the limited functioning of most communities in
the region.
Keywords: amalgamated territorial communities,
identification, image, strategy, monitoring, development.
Заблодская И. В., Гречаная С. И. Развитие
объединенных территориальных общин Луганщины с помощью инструментов идентификации
В статье охарактеризован процесс развития объединенных территориальных громад Луганской области. Отмечена активность громад и поддержка выбранного курса децентрализации. Указано на негативные
перспективы будущего функционирования некоторых
громад из-за изменений нормативно-правовой базы
определения состоятельности ОТГ. На основе анализа
бюджетно-финансовых показателей ОТГ определен
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