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Проблеми, з якими стикаються органи місцевого самоврядування в Йорданії, та стратегії з їх
вирішення
Органи місцевого самоврядування відіграють важливу роль в економічному та соціальному розвитку послуг,
що надаються населеним пунктам на місцевому рівні. У Йорданії органи місцевого самоврядування
стикаються з проблемами, які перешкоджають такому розвитку подій. Метою описового дослідження є аналіз
масштабу проблем, з якими стикаються органи місцевого самоврядування, з використанням випадкової
вибірки (251) мерів і голів провінційних адміністративних округів. Для виявлення основних проблем
використано якісні методи та проведено двадцять поглиблених очних інтерв’ю. Результати аналізу даних за
допомогою SPSS вказують на те, що брак фінансових ресурсів і відсутність незалежності місцевого
самоврядування в управлінні місцевим фінансуванням є ще одним суттєвим випробуванням. Доведено також,
що найбільшим викликом є охорона навколишнього середовища. Здатність реагувати на проблеми, що
виникають, та участь громадськості – ще одна проблема, з якою стикаються органи місцевого
самоврядування. На основі результатів дослідження зроблено висновок про необхідність рекомендацій і
надання централізованої технічної допомоги для підтримання ініціатив із захисту навколишнього середовища.
Однак розвиток потенціалу місцевих службовців є обов’язковою умовою. Питання критичного фінансового
становища органів місцевого самоврядування потрібно вирішити шляхом переоцінки частки виділених їм
коштів.
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Проблемы, с которыми сталкиваются органы местного самоуправления в Иордани, и
стратегии по их решению
Органы местного самоуправления играют важную роль в экономическом и социальном развитии услуг,
которые предоставляются населенным пунктам на местном уровне. В Иордании органы местного
самоуправления сталкиваются с проблемами, которые препятствуют такому развитию событий. Цель
описательного исследования – анализ масштаба проблем, с которыми сталкиваются органы местного
самоуправления, с использованием случайной выборки (251) мэров и глав провинциальных
административных округов. Для выявления основных проблем использованы качественные методы и
проведены двадцать углубленных очных интервью. Результаты анализа данных с помощью SPSS указывают
на то, что нехватка финансовых ресурсов и отсутствие независимости местных органов власти в управлении
местным финансированием является еще одним существенным испытанием. Доказано также, что самый
большой вызов – охрана окружающей среды. Способность реагировать на возникающие проблемы и участие
общественности – еще одна проблема, с которой сталкиваются органы местного самоуправления. На основе
результатов исследования сделан вывод о необходимости рекомендаций и оказания централизованной
технической помощи для поддержки инициатив по защите окружающей среды. Однако развитие потенциала
местных служащих – обязательное условие. Вопрос критического финансового положения органов местного
самоуправления необходимо решить путем переоценки доли выделенных им средств.
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