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ПЕРЕДМОВА 

Розбудова демократичної, соціальної та правової держави – це сучасний 

етап державотворення в Україні. Важливим акцентом у побудові такої держави 

є проведення науково обґрунтованого реформування усієї системи місцевих 

органів публічної влади. Результатом такого реформування має стати створення 

системи місцевих органів управління, яка забезпечує ефективне керівництво як 

на локальному рівні, захист прав та законних інтересів громадян, належний 

соціально-економічний розвиток відповідних адміністративно-територіальних 

одиниць. 

Взаємодія між місцевими органами державної виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування в Україні залежить від багатьох чинників: 

організаційно-правових засад їх формування, децентралізації та деконцентрації 

їх повноважень, функціональних особливостей роботи як різних підсистем 

публічного управління тощо. 

Досвід розвинутих демократичних країн світу свідчить про те, що саме 

децентралізована виконавча влада з сильними інститутами місцевого 

самоврядування є найбільш ефективною формою організації державної влади. 

Існуюча система державного управління в Україні є внутрішньо 

суперечливою, незавершеною і відірваною від людей. Після декількох спроб її 

реформування система залишається в цілому неефективною, бо поєднує як 

старі інститути, що залишились у спадок від радянської доби, так і нові 

інститути, які сформувалися у період незалежності України. 

Мета навчального посібника – надання допомоги студентам юридичних 

закладів освіти у засвоєнні навчальної дисципліни «Проблеми організації 

діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування», в оволодінні сучасною адміністративно-правовою 

термінологією, формування у юриста вміння правильно оцінювати конкретні 

державно-правові та політико-правові явища у сфері державного будівництва і 

місцевого самоврядування, знати та вміти правильно застосовувати чинне 

національне законодавство України у практичній діяльності.  
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Предметом вивчення дисципліни «Проблеми організації діяльності 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування» є 

набуття студентами ґрунтовних науково-теоретичних та прикладних знань з 

предмету курсу; комплексне дослідження інститутів та норм чинного 

законодавства України у сфері організації діяльності місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування; формування у студентів 

навиків та умінь застосовувати набуті знання щодо конкретних ситуацій. 

Вміння правильно оцінити конкретні державно-правові та політико-правові 

явища у сфері організації діяльності місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування та застосовувати чинне законодавство 

України. 

У пропонованому навчальному посібнику зроблена спроба викласти 

основні питання теорії організації діяльності місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі 

державотворення.  

Таким чином, навчальний посібник містить системний виклад 

навчального матеріалу, відповідає основним вимогам сучасних навчальних 

програм з навчальної дисципліни «Проблеми організації діяльності місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування». 
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РОЗДІЛ 1  

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РОЗВИТКУ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

1.1 Зародження інституту місцевого самоврядування: історико-

соціальні витоки 

 

Історичний вимір процесу становлення соціального феномену місцевого 

самоврядування в Україні характеризується багатогранністю та істотною 

динамічністю формо-змістовних проявів, що детерміновано численними 

трансформаціями політико-територіального устрою державних утворень, які 

мали місце на теренах сучасної України та властивими кожному з них 

особливостями правової регламентації згаданого інституту.  

Місцеве самоврядування, або ж інститут муніципального управління, у 

сучасному розумінні, склався у світовій практиці на межі ХVІІІ-ХІХ ст., коли 

абсолютні монархії трансформувались у демократичні, правові держави. 

Боротьба за утвердження місцевого самоврядування, вільного від феодально-

чиновницького свавілля, була однією з причин істотного суспільного поступу у 

напрямку децентралізації та лібералізації публічної влади. Концепція місцевого 

самоврядування протиставлялась феодальній державі, становому 

патріархально-общинному (сільському) і корпоративно-цеховому (міському) 

самоврядуванню. Втім, деякі елементи станового самоврядування у 

демократичних державах збереглися і до наших днів (громада, статути міст 

тощо), наповнившись новим правовим змістом. 

В період (VII-IX ст.) зародження місцевого самоврядування у 

східнослов’янських племен відбувалося на мікросоціальному рівні – в сім’ях, 

кровно споріднених у родах, фратріях, племенах, фундаментальною моделлю 

організації котрих виступала патримоніальна система субординаційних 

відносин. Таким чином утворюються соціальні конгломерати на зразок хуторів, 
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міст та регіонів, спілкування між якими здійснювалось на основі правил 

поведінки уніфікованих форм (звичаєвого права). 

Справи громад хуторів, міст і регіонів обговорювались та ухвалювались 

спільною радою (вічем), до якої входили старші представники від усіх сімей чи 

родів. За звичаєвим правом віче як форма самоврядування передавалось з 

покоління у покоління ще багато століть. 

У Київській Русі на рівні регіону елементи самоврядування знаходили свій 

вияв у вічевій демократії, для якої характерним був розподіл повноважень між 

князем та вільним населенням регіону. Віча відали питаннями війни і миру, 

укладення угод, організації війська, закликали (здійснювали фактичну 

агриментацію кандидата) або виганяли князя, брали участь у формуванні 

адміністративних та судових органів.  

Суб’єктом локального управління (міського самоврядування) виступали 

міські громади, які користувались значною адміністративною, господарською і 

судовою автономією. Найважливіші питання міського життя вирішували міські 

віча, а для розгляду поточних справ з числа вільних городян обирався війт та 

інші посадові особи міського самоврядування. Економічну основу місцевого 

самоврядування становила міська корпоративна власність, у тому числі й на 

землю. Міська громада самостійно встановлювала правила господарювання, 

міські податки, платежі та інші повинності. 

Суб’єктом сільського самоврядування виступала сільська (сусідська) 

громада – верв, яка об’єднувала жителів кількох сусідніх сіл, мала землю 

корпоративної власності, представляла своїх громадян у відносинах з іншими 

громадами, феодалами, державною владою. Отже, верви були носіями 

громадівського самоврядування. 

Після входження українських земель до складу Великого Князівства 

Литовського елементи місцевого самоврядування, особливо у містах та 

містечках, отримали подальший розвиток у формі війтівства. У цей час виникає 

складна система взаємовідносин між центральною владою, власниками міст та 

міськими громадами, яка була зумовлена статусом міста. 
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У великокнязівських містах поряд з органами міського самоврядування 

функціонувала старостинська адміністрація – міський орган державної влади, 

очолюваний старостою, який призначався центральною владою. Війтів обирали 

на міських вічах (у документах це «громада», «копа», «купа»). Юридично 

оформлено міське самоврядування у формі війтівства у Литовських статутах 

1529, 1566, 1688 років, якими були узаконені міські віча. 

У містах, що перебували у приватній або церковній власності, 

функціонувала замкова адміністрація, очолювана призначеним власником 

намісником, урядником, тіуном тощо. Вона відала справами замку центральної 

частини міста та приписаними до нього селянами з навколишніх сіл, а також 

питаннями оборони, збирала податки на користь власника міста, під 

керівництвом намісника вела міжусобні війни. Компетенція війта як керівника 

міської громади і намісника як керівника адміністрації розмежовувалися. 

Водночас війт залежав від замкової адміністрації, хоча його повноваження були 

досить значними. 

Важливу, хоча й негативну роль для українських міст відіграв інститут 

юридики, що існував до XVIII ст. – міської території, що разом з городянами, 

які на ній проживають, в адміністративному і правовому відношенні 

контролювалась феодальним власником. Юридики та їх населення не 

підпорядковувались органам міського самоврядування. 

Істотний імпульс для подальшого розвитку місцевого самоврядування в 

Україні надало магдебурзьке право, що поширилось на українські міста із сер. 

XIV ст. міське населення звільнялось від юрисдикції урядової адміністрації 

(феодалів, воєвод, намісників) й місту надавалась можливість самоврядування 

на корпоративній основі, запроваджувались власні органи міського 

самоврядування – магістрати у складі ради та лави. Сільське самоврядування 

ґрунтувалося на німецькому і волоському (угорському і молдавському) праві, 

але в дещо спрощеній формі. 

Не можливо обійти увагою значення магдебурзького права для розвитку 

місцевого самоврядування в Україні. Поширення магдебурзького права на 
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українські міста відбувається починаючи із сер. XIV ст. і за змістом становило 

надання міській громаді права на здійснення місцевого управління. 

Проблематика синергетики інститутів місцевого самоврядування та положень 

магдебурзького права є предметом досліджень відомих дослідників 

В. Антоновича, М. Владимирського-Буданова, А. Грицкевича, К. Камінської, 

О. Кістяківського, С Соханевича, А. Яковлєва, Я. Юха та ін. Роль і значення 

магдебурзького права, яке упродовж століть визначало статус європейських 

міст, істориками кожної доби оцінювалось по-різному, виходячи з певних 

політичних і філософських переконань. 

Магдебурзьке право (Jus Theutonicum Magdeburgense, або Magdeburger 

Weibildrecht) у більшості досліджень визначається як середньовічне міське 

право, за яким міста частково звільнялись від центральної адміністрації або 

влади феодала та створювали органи місцевого самоврядування. Воно було 

започатковане привілеями 1188 р., отриманими німецьким містом Магдебургом 

від архієпископа – власника міста. Водночас нерідко зазначається, що 

врядування середньовічних міст на підставі магдебурзького права – перша 

історична форма місцевого самоврядування. 

Магдебурзьке право – це сукупність законів, положень, принципів та 

звичаїв, започаткованих у кін. XIII ст. шляхом партикулярної рецепції 

положень «Саксонського Зерцала» і магдебурзького міського шеффенського 

права. Стародавнє магдебурзьке право шеффенів із Саксонським Зерцалом, 

Саксонським Вейхбільдом та іншими збірниками права стало основою 

цивільного законодавства і законодавства про кримінальну відповідальність, 

процесуальними нормами, які регламентували питання судоустрою і 

судочинства середньовічної Німеччини. У прусських володіннях німецького 

ордена Магдебурзьке право шеффенів під назвою хелминського права 

перетворюється на основний закон країни і зберігається у аутентичному вигляді 

до XVII ст. 

Суть магдебурзького права полягала у тому, що міське населення 

звільнялось від юрисдикції урядової адміністрації (феодалів, воєвод, 
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намісників), місту надавалась можливість здійснення самоврядування на 

корпоративній основі, запроваджувались власні органи міського 

самоврядування. До складу громади входили міщани - жителі міста, але лише 

ті, які мешкали поза межами земельної території, що належала єпископу чи 

входила до володінь княжого замку.  

Магдебурзьке право поширилось спочатку на Польщу разом з німецькими 

колоністами. З Польщі німецьке право поширилося на Литву і Русь. У Галичині 

Магдебурзьке право з’являється при руських князях, а за польського панування 

набуває характеру приватного привілею, даного німецьким мешканцям міста. 

Після першої унії Литви з Польщею (1386) німецьке право поширювалося й у 

литовсько-російських містах. Використовуючи як засіб полонізації, польський 

уряд видавав містам згадані привілеї.  

Прагматизм і універсальність магдебурзького права, з одного боку, та 

духовна спорідненість українців з європейською культурою, з другого боку, 

об’єктивно зумовили його швидке поширення на українських землях у всіх 

сферах життя. Це відбувалося паралельно зі збереженням і розвитком 

українського звичаєвого права. Через неоднорідність систем управління за цим 

правом, доцільним є аналіз окремих їх видів. У кожній державі, конкретному 

місті форми місцевого устрою за магдебурзьким правом мали особливості, які 

визначались у привілеях на надання магдебурзького права. Тому слід 

досліджувати самоврядування кожного міста зокрема, і лише в цьому контексті 

– міське самоврядування загалом. 

Перше українське місто, яке набуло магдебурзького права, – Новий Санч 

на Лемківщині (1299 р.). У 1339р. останній галицький князь Юрій-Болеслав 

подарував місту Сянок привілей на магдебурзьке право, а з переходом під 

польське правління майже всі галицько-руські міста отримують від королів 

привілей на магдебурзьке право: Львів (1356 р.), Кам’янець-Подільський 

(1374 р.), Стрий та Володимир-Волинський (1431 р.), Луцьк (1432 р.), Снятин 

(1442 р.), Мукачеве (1445 р.), Рівне (1493 р.), Київ (1494 р.), Дубно (1507 р.), 

Острог (1528 р.), Любомиль (1541 р.), Тернопіль (1548 р.), Корсунь (1584 р.), 
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Переяслав (1585 р.), Біла Церква (1588 р.), Чигирин (1592 р.), Мозир (1595 р.), 

Канів (1600 р.), Богуслав (1620 р.), Чернігів (1623 р.), Вінниця (1640 р.) і т. д. 

Лише за період 1572-1647 рр. українським містам і містечкам було видано 50 

магдебурзьких грамот. 

Серед учених немає єдності у тому, які з пам’ятників магдебурзького 

права застосовували російські міста Речі Посполитої. На думку 

В.Б. Антоновича, був взятий тільки зовнішній устрій міст і діяли юридичні 

норми на основі місцевих звичаїв. Професор М.Ф. Владимирський-Будаков був 

протилежної думки, вважаючи, що в містах діяли чужоземні джерела, а не 

місцеві звичаї. Водночас білоруський вчений Я. Юхо зазначає, що тут 

відображені місцеве право звичаїв і нові норми, створені при виділенні городян 

у відособлений стан феодального суспільства – міщан, при чому міста 

Великого Князівства Литовського управлялися не німецьким, а міським 

(міщанським) правом Литви. 

Отже, українські міста запозичили нові принципи життя та пристосовували 

їх до своїх умов і особливостей. Через місцеві традиції структура і функції 

органів самоврядування в різних містах могли не збігатися, а подекуди – мати 

істотні відмінності. Загалом організація адміністративної і судової влади за 

нормами магдебурзького права в містах ставила їх на один рівень з 

європейськими. Як відзначає А. П. Грицкевич, його отримання українськими 

містами означало досягнення високого економічного і соціального розвитку, 

зрівняння з багатьма німецькими і польськими містами. 

Одночасно з магдебурзьким правом міста одержують право мати власний 

герб. Уперше його зображення зафіксовано у актах міського самоврядування в 

2 пол. XVI ст. Цей атрибут був присутній на документах міста, чим 

підкреслювалася його незалежність від княжої або королівської влади, 

економічний і культурний рівень певного центру. 

У грамотах польських королів, у яких дарувалось магдебурзьке право 

окремим містам, зазначалося, що король ліквідує «всі інші права польські, 

литовські і російські і всі інші звичаї, що не узгоджуються з правом німецьким 
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магдебурзьким». Місто звільнялося від влади воєвод, панів, старостів, судів і 

підсудків, намісників і інших урядників; городяни не зобов’язані були 

відповідати перед ними з будь-яких питань. У містах установлювався свій 

власний суд, їх жителі були звільнені від обов’язкової військової повинності, 

подвірної повинності, затримування гінців і послів. Однак, насправді ніхто не 

міг надати жодних гарантій від втручання державних службовців у 

функціонування самоврядних структур. 

Міста з магдебурзьким правом, розташовані на важливих торгових шляхах, 

будували для іноземних купців «гостинні двори». Обов’язки ж «вільних» міст 

були невеликими, зводилися до сплати мита у державну скарбницю (магістрат 

розподіляв його на всіх міщан), у т. ч. податки на військові потреби. Таким 

чином, міщани міст з магдебурзьким правом були теж привілейованим 

соціальним прошарком. Не дивлячись на те, що ряд міст і містечок одержали не 

повне магдебурзьке право, а деякі елементи самоврядування, з наданням 

міщанам юридичних гарантій приватної власності створено сприятливі умови 

для господарського розвитку міста і суспільного ладу. 

В адміністративно-правовому плані самоврядування завдяки 

магдебурзькому праву відокремило місто від волості. Його запровадження 

Передбачало власні органи самоврядування – магістратури у складі ради на 

чолі з бурмістром та лави на чолі з війтом. Влада війта складала найважливішу 

частину муніципального управління, йому та нараді присяжних водночас 

належала і судова влада. Ця найвища посадова особа міста в основному 

призначалася королем і з усіх міст України, що мали магдебурзьке право, 

тільки жителі Києва його самостійно обирали. Війт головував на засіданнях і 

виконував поліцейсько-дисциплінарні функції. У якості утримання війт 

одержував частку із суми штрафів і судових витрат, земельний наділ у місті, 

право утримання м’ясної лавки на міському ринку, ін. Порівняно з 

магдебурзьким правом, війт міста Великого Князівства Литовського мав більші 

повноваження, як і їх джерела прибутків. 
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Рішення війта, прийняті без участі ради, вважали недійсними. Війти 

призначали собі намісника-лентвійта, на якого було покладено нагляд за 

діяльністю магістрату. Проте, на відміну від західних країн, інститут війта в 

Україні, феодалізувався. 

До складу адміністративного органу – ради – входило 3-6 радників 

(ратманів), які обирались спочатку війтом із запропонованих громадою 

кандидатів, а згодом жителями міста на один рік. Колегія радників обирала 

голову – бурмістра, одного чи більше, повноваження якого почергово (раз у 

квартал) могли виконувати радники. 

Основним обов’язком бурмістра було ведення засідання магістрату в 

якості старшини. До його компетенції належали: контроль за діяльністю 

комунальних служб, витрати міської скарбниці, охорона громадського порядку 

і т. д.  

Рада збиралася в ратуші не менше одного разу в тиждень або скільки цього 

потребують справи. Предметом обговорення на її засіданнях були питання 

загальних інтересів міста. Так, 1626 р. рада Могилева на протидію 

самовольству великокнязівських складальників податків, домоглася права 

самим збирати податки і здавати їх у скарбницю. У деяких випадках для 

охорони прав городян рада приймала статут (наприклад, в Оршеві 1621 р.). 

Також рада видавала міські постанови – вількери, що мали таку ж обов’язкову 

силу, як і державні закони. 

Раді підпорядковувалися ремісники міста і вона визначала покарання за 

порушення цехового устрою. Для захисту інтересів ремісників і торговців ради 

деяких міст забороняли діяльність осіб, не підпорядкованих міській владі. 

«В усіх містах Речі Посполитої рада представляє суспільну самодіяльність 

корисливо мобілізуючи владу і багатство міське в руках своїх членів». 

Особливістю магдебурзького права в містах Великого Князівства Литовського 

було збереження ролі «сходу городян», особливо у виборі службових осіб. 

Через те, що державні посади в Польщі, зокрема війтівство, могли 

відчужуватися за допомогою дарунка або купівлі, багаті міста скористалися 
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цим і провели процедуру викупу війтівства. Права в такий спосіб переходили 

до міської громади, а основну роль відіграє рада. Водночас рада в польських і в 

литовсько-російських містах не мала такого значення, яку сілезьких, вона не 

була відмежована від лави – колегії присяжних (лавників). 

Хоча форма муніципального управління запроваджувалась у Польщі, 

Литві і Русі на зразок такої, що склалась в Сілезії, проте можна виділити такі її 

особливості: 

а) спочатку влада війта не стосувалась міської громади; 

б) влада війта здійснювалася у міській громаді, яка управлялася замкнутою 

радою; 

в) влада ради обмежується представницькими установами громади. 

Цей історичний шлях міста проходили у різний час: одні з XIV ст., інші у 

XVII ст. 

Як бачимо, крім ради, магдебурзьке право передбачало обрання і лави – 

органу судової влади, що складалась з лавників. обраних довічно на чолі з 

війтом. Члени лави (лавники) засідали в суді, вели слідство і виносили вироки. 

Їх кількість у різних містах не була однаковою: у Магдебурзі 12 разом із 

війтом, в інших містах – 7,6 і навіть 3 чоловік. Спочатку вони обиралися 

громадою і складали присягу; потім з вибуванням членів лава проводила 

заміщення вакантних посад вже самостійно. 

Отже, рада та лава входили до магістрату, причому лаві доручалася судова 

влада, раді – управління поточними справами міста. 

Окрім українських міст, магдебурзького права набувають і українські села. 

Сільське місцеве самоврядування також ґрунтувалося На німецькому праві, але 

в спрощеній формі. Представником сільської громади в сільській владі був війт, 

який виступав посередником між селом та польським чи німецьким паном. 

Спочатку пан купував в уряду певну територію, де засновував село, 

автоматично отримуючи право управляти цим селом і одержувати з нього певні 

доходи. Ті села, які вже існували й попадали на основі німецького права під 

панську опіку, також платили власникові землі плату. З часом пани обмежували 
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й позбавляли війтів їх представницьких повноважень та деяких привілеїв і 

запроваджували у цих селах панщину і права сільської громади зводилися до 

мінімуму. Панщина, яка розповсюджувалася в інших українських землях на 

основі старого «руського права» і за експлуататорським характером не 

відрізнялася від заснованої на німецькому праві, у 2 пол. XVI ст ліквідувала 

різницю українських сіл в питаннях місцевого самоврядування. 

Згодом, на відміну від міського війта керівником села (за відсутності ради 

– одноособовим) стає солтис з адміністративними, поліцейськими та судовими 

функціями. Магдебурзьке право надавалось шляхом купівлі-продажу або 

дарування – село передавалось третій особі як винагорода за військову чи 

урядову службу. Набуте шляхом купівлі-продажу або дарування солтиство 

ставало власністю у повному обсязі і солтис міг розпоряджатись належним 

йому майном, його спадковий характер підтверджувався в усіх привілеях. 

Отже, окремі галицькі села управлялися на основі волоського права, 

запровадженого з сусідніх Угорщини та Молдавії, де застосовувалося ще в XII 

ст. Волоське право походило з німецького, однак врядування й ведення 

господарства в селах за його нормами були більше пристосовані до життя, 

зокрема у питаннях податків. Різниця між німецькою правовою моделлю 

самоврядування та волоською полягала у тому, що за останньою селами 

управляли українські пани, оскільки виключались конфесійні обмеження. 

Як свідчать історичні джерела, місцеве самоврядування на принципах 

магдебурзького права не було досить ефективним для корінного населення в 

українських землях. Міщанам було заборонено володіти майном, купленим у 

польських, вірменських, єврейських та німецьких панів, а їх ремісничі справи 

блокувалися панськими ремісниками. Також суворими обмеженнями для 

міщан-українців були конфесійні, мовні, культурні та політичні, особливо після 

приєднання до Польщі Галичини на поч. XV ст. Православні українці були 

відсторонені від міського управління в управах і судах. У результаті реальна 

міська влада зосереджувалася в руках некорінного населення, що призводило 

до обмежень, заборон для українців у торгівлі, судових рішеннях, купівлі-
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продажу будинків, здійсненні церковних обрядів і церемоній, праві проживати 

в місті тощо. Наприклад, у межах міста Львова було дозволено проживати 

лише 30 сім’ям українців, та й то абсолютно асимільованим. 

Поширення магдебурзького права в українських містах і селах мало 

позитивні наслідки. Навіть культурна й політична дискримінації корінного 

населення сприяли єднанню міщанства, що втратило владу у власному місті, з 

провідною соціальною верствою українців – козацтвом. В епоху Козацької 

держави місцеве самоврядування змінилось: у містах з магдебурзьким правом 

самоврядування було збережено і це надавало їм незалежність від козацької 

адміністрації. Проте міщанство цього періоду не було численне і міста з 

магдебурзьким правом не зазнали культурних і конфесійних утисків. 

Історія свідчить, важливим етапом процесу становлення організації 

міських жителів як зовнішньо оформленої системи суспільної регуляції стає 

формування середньовічного міського права – магдебурзького права. Не 

дивлячись на те. що як «самоврядування» цей тип управління може бути 

охарактеризований до певної міри умовно, це перша історична форма (модель) 

організації влади. Ні імунітет, ні ринок, а міське право на основі норм 

магдебурзького права є поєднанням юридичних наслідків різних аспектів 

суспільного життя, утворює місто (а не поселення). Його отримали міста, 

оформлюючись так званими магдебурзькими грамотами, які відігравали роль 

статутів (хартій) західноєвропейських міст. 

Історія інститутів і органів суспільної самоорганізації феодальної епохи 

(магдебурзьке право) знаходить подальший розвиток в інших формах 

самоврядування, є передісторією становлення сучасного місцевого 

самоврядування. В умовах розбудови демократичних Інститутів 

громадянського суспільства в Україні корисним є аналіз історії виникнення та 

джерел магдебурзького права, прав міст, що користувалися цим правом, їх 

органів влади, впливу магдебурзького права на розвиток Української держави, 

її правової системи, а також узагальнення відповідного позитивного і 

негативного історичного досвіду.  
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1.2 Розвиток інституту місцевого самоврядування у період від 

Козацької держави до Української Народної Республіки 

 

Своєрідних форм набуває місцеве самоврядування за часів існування 

Козацької держави, що зумовлювалось її полково-сотенним устроєм: полки та 

сотні – одночасно військові й адміністративно-територіальні одиниці, 

користувалися військово-адміністративним самоврядуванням. Справами міст 

Лівобережжя відала управа (рада), до складу якої також входила ратуша, 

очолювана городовим або козацьким отаманом з імперативним 

підпорядкуванням вищестоящій козацькій адміністрації. 

Визначальний вплив на інституціалізацію місцевого самоврядування в 

Україні мали численні визвольні протистояння, війни та повстання, визвольні 

рухи. Прагнучи до участі в місцевому самоврядуванні, українське міщанство 

неодноразово декларувало власні претензії на сепарацію від адміністративного 

центру. Так, після битви козаків з польським військом під Зборовом між 

Хмельницьким і Річчю Посполитою був укладений мирний договір 

(Зборівський трактат, затверджений сеймом у кін. 1649 р.), що передбачав 

право православних міщан входити до складу муніципальних урядів. 

Наступною формою місцевої демократії виступають козацькі ради. У 

першій українській Конституції гетьмана П. Орлика 1710 р. підтверджувалося 

станове самоврядування та формалізовано намір захистити його від свавілля 

урядовців та закласти основи сучасного місцевого самоврядування. Загалом з 

Козацькою державою пов’язують початок становлення українського 

муніципалізму як системи управління місцевими справами, у якій місцевому 

самоврядуванню відводиться важлива роль. За часів Гетьманщини «з-під 

юрисдикції полковників були вилучені міста, що мали самоврядування на 

основі магдебурзького права, підтверджене царськими грамотами». Ці міста 

отримали у власність значні земельні володіння: поля, сінокоси й ліси. З метою 

утримання органів міського самоврядування використовувались кошти, 

консолідація котрих здійснювалась за рахунок справляння мита з привізного 
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краму, ремісників, прибутків заїжджих дворів та лазень, млинів, броварень, 

цегелень, «мостових», «вагових», «комірних» зборів та ін. 

Починаючи з 1654 р., у зв’язку з підписанням Українсько-московського 

договору поступово ліквідується місцеве самоврядування. Так, після смерті 

гетьмана І. Скоропадського 1722 р. запроваджено так звану комендантську 

систему, що передбачала адміністративний нагляд російських комендантів за 

діяльністю органів місцевого самоврядування в Україні. У 1764-1783 рр. 

ліквідується Гетьманщина й автономний полково-сотенний устрій України, а з 

ним і Магдебурзьке право в її містах. Після видання Катериною II у 1785 р. 

«жалованой грамоты на права и выгоды городам Российской империи» на 

Лівобережній та Слобідській Україні були створені нові станові органи 

місцевого самоврядування (міські думи). Це означало уніфікацію форм 

організації суспільного життя в Україні за російським зразком. Посилення 

русифікації та ослаблення процесу європеїзації місцевого самоврядування в 

Україні, що відбувалися паралельно, особливо помітні після занепаду 30-

річного існування Козацької держави. 

У 1796 році імператор Павло І спробував поновити існуючу раніше 

структуру управління в Україні, втім, відродити аутентичну модель управління, 

властиву Магдебурзькому праву йому не вдалося. Таким чином період з XIX до 

поч. XX ст. характеризується становленням в Україні загальноімперської 

форми місцевого самоврядування, для котрих характерним були нівеляція 

преференцій та особливостей самоврядних організацій окремих міст, 

мінімізація повноважень муніципалітетів та зведення сутності місцевого 

самоврядування до форми опосередкованого державного контролю за 

функціонуванням окремих адміністративних утворень. Тотальна стагнація 

системи місцевого самоврядування в Україні розпочинається з 1831 р. (видано 

царський указ про офіційне скасування Магдебурзького права). Згодом в 

Україні формуються загальноімперські органи місцевого самоврядування, 

запроваджується станове самоврядування для державних та вільних селян у 

формі сільського товариства.  
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Значний вплив на суспільне життя України мала проведена в 1864 р. 

Олександром II земська реформа, змістом котрої виступала чітка градація 

системи адміністративно-територіальних одиниць та диференціація публічних 

повноважень між державними та муніципальними утвореннями шляхом чіткої 

регламентації їх компетенції у кожній адміністративно-територіальній одиниці, 

формальним виразом чого виступали імператорські укази. В європейській 

частині Російської імперії, включаючи Лівобережну та Слобідську Україну, 

засновувалися земські установи як органи регіонального самоврядування. До 

введення в дію в 1864 р. «Положення про земські установи» здійснювали 

тимчасові волосні комісії, що складалися з представника дворянства, міського 

голови, чиновників від палати державного майна і від контори удільних селян. 

До відання земських установ належало: 

• утримання доріг, мостів, перевезень; 

• винаймання будівель для станових приставів, судових слідчих; 

• утримання канцелярій посередницьких комісій; 

• утримання місцевих установ з селянських справ; 

• утримання статистичних комітетів; 

• розвиток торгівлі і промислу. 

Губернські земські збори як представницькі органи, обрані за куріальною 

системою, проводились один раз на рік, але могли скликатися і позачергові 

збори. Для поточної роботи вони обирали земську управу, яка вирішувала 

поточні справи, а контроль за діяльністю земств здійснював губернатор. 

Подібним чином було організоване місцеве самоврядування і в повітах. Земства 

розпоряджались мізерними матеріальними активами, могло асигнувати певні 

суми на справи народної освіти, але розпоряджатися ними не мало права, будь-

яка постанова даних інституцій могла бути опротестована губернатором. 

Загалом домінуючий вплив на місцеві справи мало дворянство, на відміну від 

селян, адже в основі Положення 1864 р. був закладений принцип майнового 

цензу. 
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Система місцевого та регіонального самоврядування в дореформений 

період не була однорідною, дисоціювалась з приписами закону і потребувала 

реорганізації. Так, Міським положенням Олександра II від 1870 р. «Імперська 

модель» самоврядування запроваджувалась у дев’яти губернських і 

прирівняних до них містах України. В інших містах реформа проводилась на 

розсуд міністра внутрішніх справ з урахуванням місцевих особливостей. 

Виборче право (активне і пасивне) надавалось кожному жителю міста, якщо він 

був російським підданими, не молодшим 25 років та володів в межах міста 

нерухомим майном. Не дивлячись на ліквідацію станового принципу, виборчі 

права отримала приблизно десята частина городян віком від 18 років (11-13%), 

адже в основу виборів був покладений майновий ценз. 

Серед міських голів переважали торговці, з 1875 р. міщани і дворяни. 

Багатонаціональний склад міст, ворогуючі групи виборців призвели до того, що 

склад дум не влаштовував законодавців і урядову владу (оскільки роль 

дворянства в управлінні відтак ставала незначною). Це стало причиною міської 

контрреформи 1892 р. Нове Земське Положення позбавляло виборчого права 

духовенство, селянство, товариства, селян, які володіють в волості приватною 

землею, власників торгових, промислових установ, а також євреїв. По-суті був 

знищений принцип виборності управ, відбулись зміни у внутрішньому устрої 

органів місцевого управління: управа стала більш незалежною від думи, права 

міського голови були розширені за рахунок прав міських комісій, дума 

позбавлена права віддавати під суд членів управи. Ця реформа зумовила регрес 

процесу становлення ефективної моделі місцевої влади, відкидаючи систему 

публічної влади у період деспотії. 

Схожі за наслідками процеси відбувалися у другій половині XIX і на 

початку XX ст. і на території Галичини, що перебувала в складі Австро-

Угорщини. Місцеве самоврядування там було засноване на принципах 

австрійського Закону «Про громади» 1861 р., який встановлював засади 

місцевого самоврядування в імперії. Галичина була коронним краєм у складі 
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Австрійської імперії і Галицький Сейм 1866 року прийняв Закон «Про 

громади» для Галичини разом з виборчою ординацією. 

Визначальне місце в історії місцевого самоврядування складають спроби 

побудувати його систему на поч. XX ст. незалежними українськими урядами 

(Генеральним Секретаріатом, Гетьманатом, Директорією), і тому саме з цього 

періоду прийнято здійснювати відлік процесу інституціалізації місцевого 

самоврядування в Україні. 

З проголошенням незалежної Української Народної Республіки здійснено 

спробу реформувати місцеве самоврядування. За ініціативою Центральної Ради 

проводились губернські та повітові національні з’їзди, які де-факто 

реалізовували компетенцію центрального апарату у сфері виборчих та інших 

політичних процедур, брали участь у національно-визвольному русі, займались 

агітаційно-ідеологічною та фіскальною діяльністю. У 1917 р. в Україні 

відбулося ряд виборчих кампаній, починаючи з міських виборів за постановою 

Тимчасового уряду від 15 квітня 1917 р. Українські партії, розраховуючи на 

переваги пропорційної виборчої системи, прагнули зайняти міцні позиції в 

думах, забезпечивши підтримку діям УЦР на місцях. У ряді міст за ініціативою 

української губернської ради створювали «українські демократичні блоки». 

У II Універсалі Центральної Ради від 20 листопада 1917 р. оголошувалось 

про «вжиття всіх заходів до закріплення й поширення прав місцевого 

самоврядування, що є органами найвищої адміністративної влади на місцях». 

За Конституцією УНР 1918 р. конституційний лад України мав базуватись на 

засадах децентралізації: землям, волостям і громадам надавалися права 

широкого самоврядування (ст. 5), організаційної самостійності місцевого 

самоврядування (ст. 26). Проте ці конституційні положення так і не були 

реалізовані. 

З 29 квітня 1918 р. Українську Державу очолював гетьман 

П. Скоропадський, його «Грамота до всього українського народу», «Закони про 

тимчасовий державний устрій України» визначали основні засади державної 

влади, втім проблеми місцевої адміністрації вони практично не 
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регламентували. Лише один абзац «Грамоти», яким населення повідомлялося 

про розпуск Центральної Ради та всіх її органів, давав підстави для висновку, 

що це положення стосується і сформованих в УНР місцевих органів. 

За наказом міністра внутрішніх справ Ф. Лизогуба комісари були усунуті зі 

своїх посад і їх місце посіли так звані старости, які й очолили місцеву 

адміністрацію. У своїй діяльності вони керувались «Тимчасовим на час війни 

положенням про губернських та повітових комісарів». Перед системою 

місцевих адміністрацій постало завдання впорядкувати місцеве життя, а саме: 

• підтримання правопорядку в губернії; 

• ознайомлення населення з нормативними актами Ради Міністрі; 

• контроль за виконанням нормативних актів; 

• інформування Ради Міністрів про ситуацію в губерніях; 

• контроль за діяльністю місцевих органів та органів місцевого 

самоврядування; 

• політичний нагляд за державними та громадськими організаціями. 

У сфері нормотворчості старости мали право видавати постанови у межах 

їх компетенції, припиняти дію розпоряджень місцевих державних органів і 

органів місцевого самоврядування, якщо вони суперечили чинному 

законодавству. Поступово до компетенції губернських та повітових старост 

віднесено всю повноту влади на місцях. Це свідчило про те, що нова влада, 

взявши на озброєння повчальний досвід ЦР, прагне йти шляхом створення 

«сильної» місцевої адміністрації. Водночас ліквідовувались недержавні 

структури, які виконували управлінські функції на місцях: діяльність рад, 

комітетів, спілок, інших органів була оголошена поза законом, усі їх 

розпорядження втратили юридичну силу. Складна політична ситуація 

змушувала уряд П. Скоропадського розширити сферу діяльності старост з 

адміністративних функцій до поліцейсько-політичних. 

Так, було створено освідомчий відділ при управлінні губернського 

старости з основною функцією – боротьба з антидержавними злочинами. 

Начальник відділу призначався директором департаменту державної варти і 
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підкорявся губернському старості. Відчуваючи підтримку уряду, старости 

зловживали владою, видавали антиконституційні постанови, що змусило Раду 

Міністрів вжити контрзаходів: було видано обіжник «Про сферу діяльності 

губернських та повітових старост». 

Окрема проблема місцевої влади – взаємовідносини між старостами та 

органами самоврядування, більшість з яких були в опозиції до гетьмана та 

урядових структур. Координацією відносин державних органів із земствами і 

міськими думами, надання їм інформаційної, правової та матеріальної 

допомоги, адміністративним наглядом за їх діяльністю відав департамент 

місцевого самоврядування. Тимчасова урядова комісія у справах місцевого 

самоврядування на чолі з князем Голіциним встановила, що загалом діяльність 

земств і міських дум 1917-1918 рр. завдала шкідливих збитків для української 

державності. Уряд Скоропадського прийняв рішення створити у кожному 

повіті ревізійні комісії для перевірки діяльності земств та міських дум, за її 

результатами вирішувати майбутнє кожного окремого органу місцевого 

самоврядування. Пропонувалось надати губернським та повітовим старостам 

повноваження розпускати земства через протиправний характер їх діяльності 

або встановити над ними позавідомчий контроль. 

У регіонах, де земства і думи продовжували функціонувати, вони і надалі 

підпорядковувались старості, який одноособово розглядав питання про 

можливість проведення зборів, їх порядок денний та ін. в діяльності органів 

місцевого самоврядування.  

Ця ситуація зумовила виникнення істотної опозиції процесу протидії 

локальним самоврядним структурам в особі громадських організацій та 

правозахисних організацій. Протест висловлювала громадськість України, 

створюючи організації, які захищали права міських дум: «Спілка міст північної 

України», «Рада представників великих міст України». Урядові структури 

негативно віднеслись до їх діяльності, заборонили проводити з’їзди, у 

результаті роль місцевого самоврядування було зведено до мінімуму. Водночас 

визнаючи право територій на самоврядування, Рада Міністрів вирішила 
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створити органи самоврядування на нових засадах згідно із Законом 1918 р. 

«Про вибори губернських і повітових земських гласних», але втілити в життя 

його не вдалося. 

Директорія як правонаступник УНР відновила дію багатьох актів 

Центральної Ради. Конгрес Трудового народу України ухвалив у формі 

декларації в 1919р. «тимчасову Конституцію УНР», проголошуючи таку модель 

місцевого самоврядування:»... мають бути скликані нові органи влади на 

місцях, а до того місцева влада належить комісарам, які повинні працювати в 

контакті і під контролем місцевих трудових рад, обраних пропорційно від селян 

і робітників». Було також запропоновано і Закон «Про місцеві конгреси і ради 

трудового народу», де визначались положення про місцеві органи влади і їх 

повноваження. Втім, за короткий час існування УНР практичного значення у 

суспільно-політичному житті держави дані положення не знайшли. 

Саме період нетривалого існування УНР та ЗУНР пов’язаний з пошуком 

власних моделей територіальної організації. Після утворення ЗУНР у 1918 р. 

місцеве самоврядування зайняло гідне місце у системі її конституційних 

органів. Збереження існуючих моделей самоврядування забезпечило на цій 

території певну стабільність і порядок в умовах постійних військових дій 1917-

1920 рр. На відміну від східноукраїнських урядів того часу, які лише 

теоретично вирішували проблеми місцевого самоврядування, ЗУНР оперативно 

створила ефективний адміністративний апарат на всіх рівнях влади. Традиції 

місцевого самоврядування в цьому регіоні виявилися стійкими. На українських 

землях, окупованих після першої світової війни Польщею, Румунією й 

Чехословаччиною, місцеве самоврядування збереглось, але було передане під 

контроль колоніальної адміністрації. До 1939 р. воно існувало в Східній 

Галичині за австрійською системою, на Волині за моделлю російської земської 

реформи 1864 р., у Буковині до 1940 р. панувала румунська система місцевого 

самоврядування, а в Закарпатті 1920-1938 рр. у межах Чехословаччини була 

проголошена крайова автономія, покликана гарантувати власну систему 

місцевого самоврядування. Але ця автономія не була реалізована і після 
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завоювання Карпатської України угорськими фашистами, місцеве 

самоврядування в Закарпатті фактично ліквідували. 

 

1.3 Місцеве самоврядування в Україні радянського періоду 

 

Репрезентація історіографії генезису інституту місцевого самоврядування 

в Україні видається не повною без розкриття особливостей функціонування 

даного елементу владної системи у період, коли місцеву владу уособлювала 

радянська вертикаль. Як відомо, серед концепцій місцевого самоврядування, 

виділяють так звану «радянську» концепцію, що виникла у XX ст. і базується 

на положеннях, за якими місцеві ради є органами єдиної державної влади, що 

відповідають за реалізацію на своїй території актів центральних органів. 

Головне завдання місцевих рад в соціалістичній державі, таким чином, 

зводиться до того, щоб забезпечити виконання державних функцій на території 

країни. Радянська модель також характеризується ієрархічною 

підпорядкованістю гілок влади, принципи розподілу влад, стримувань і 

противаг заперечуються – всі органи держави є похідними від рад та 

підзвітними їм. Загалом вона існувала в СРСР, діє в Китаї, Кубі, КНДР і 

В’єтнамі. 

Радянська влада не визнавала місцевого самоврядування. За Конституцією 

УРСР 1919 р. органами влади на місцях були: в містах і селах – ради 

робітничих, селянських та червоноармійських депутатів, обрані ними виконавчі 

комітети; у губерніях, повітах і волостях – з’їзди рад з обраними виконавчими 

комітетами. Ідея місцевого самоврядування, що передбачає децентралізацію 

влади, організаційну та фінансову автономію органів самоврядування, 

суперечила ленінській доктрині соціалістичної держави, завданням держави 

пролетарської диктатури, що за своєю природою була централізованою. 

Для Української PCP характерною була модель управління, яка базувалась 

на ліквідації місцевого самоврядування, централізації й одержавленні місцевого 

життя (сталінська диктатура). Слід відзначити спроби розвитку громадського 
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комуністичного самоврядування у 1956-1964 pp., але згодом посилюється 

централізм та одержавлення місцевого життя (1965-1982 pp.). Фактично 

розвиток місцевого самоврядування відбувався на західноукраїнських землях у 

складі міжвоєнної Польщі, Чехословаччини та Румунії до возз’єднання 

західноукраїнських земель з Українською PCP у складі СРСР (1939-1945 pp.). 

Конституція УРСР 1937 р. перетворила Ради на представницькі органи на 

всіх рівнях, а Конституція 1978 р. закріпила принцип єдності системи Рад 

виключно як органів державної влади. Ради народних депутатів та їх органи не 

могли ухвалювати самостійних рішень, - справи, що за Конституцією належали 

до компетенції Рад народних депутатів, не могли вирішуватися ними без 

погодження з партійними керівниками. Саме тому рівень роботи рад не 

відповідав їх конституційній природі, інтересам народу тощо. 

Аналіз законодавства та практики діяльності місцевих Рад на різних етапах 

існування радянської моделі влади в Україні дозволяє виділити деякі їх 

характерні риси. Так, всі Ради були інтегровані в єдину систему органів 

державної влади, створену на основі ст. 3 Конституції УРСР 1978 р. 

«Організація і діяльність Радянської держави будуються відповідно до 

принципу демократичного централізму: виборності всіх органів державної 

влади знизу доверху, підзвітності їх народові, обов’язковості рішень 

вищестоящих органів для нижчестоящих». Реалізація цього принципу призвела 

до того, що діяльність місцевих Рад базувалась на основі дотримання 

пріоритету «загальнодержавних» інтересів без врахування інтересів населення. 

Досить суперечливою була в Радянському Союзі діяльність Рад народних 

депутатів: з одного боку, постійно вказувалося на необхідність зміцнення їх 

матеріально-технічної бази, поступового підпорядкування Радам підприємств, 

установ і організацій, що обслуговували населення, з іншого, – Радам нічого, 

власне, не передавалося. Все зосереджувалось у руках партійних комітетів, які 

свідомо гальмували процес розширення прав місцевих Рад народних депутатів. 

Як наслідок – правова, фінансова і матеріально-технічна база Рад народних 

депутатів була слабкою, вони перебували у скрутному становищі. Усі рішення 
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Рад узгоджувалися з відповідними партійними комітетами, що призвело до 

того, що Ради більше керувалися партійними рішеннями, ніж законами. 

За цих умов Ради народних депутатів не могли забезпечувати повне 

народовладдя, виконувати закріплені Конституцією УРСР повноваження. І це, 

на думку І. Плюща, не вина Рад народних депутатів, а їхня біда, адже саме таку 

модель винайшла колишня адміністративно-командна система. 

Питання самоврядування у загальному контексті співвідношення з владою 

й управлінням в суспільстві певною мірою розглядались у радянській науковій 

літературі. На поч. 60-х років розвиваються положення про державне 

самоврядування народу і місцеве самоврядування (щоправда як прояв єдиної 

державної влади), національну автономію, Ради як органи державної влади і 

суспільного самоврядування. Здійснюється спроба аналізу управління і 

самоврядування як схожих, втім не ідентичних категорій, хоча й без 

розмежування виконуваних ними функцій. 

Багато учених в своїх роботах вдавалися до терміну «самоврядування», 

маючи на увазі певну якість системи демократії. Проте, як правило, питання 

про самоврядування якщо і ставилося, то стосовно держави або громадських 

організацій. Загалом спроба його запровадити в існуючу систему влади на 

місцях не дала (не могла дати) бажаного результату. 

У 1985 р. почався період перебудови, коли нові ліберальні ідеї 

перепліталися з радянським уявленням про владу і демократію. Тоді у СРСР 

опубліковано переклад Європейської хартії місцевого самоврядування, однак 

він був евентуальним, розкривав не усі значення, аспекти її об’єктів («місцевий 

уряд», «місцеве управління», «місцеве самоврядування»), а лише прийнятних 

для тієї системи поглядів партійного керівництва, адже продовжувала діяти 

ст. 6 Конституції СРСР (про керівну роль КПРС). 

Виходячи з рішень з’їзду КПРС, партійних конференцій, їх відображення у 

законах до принципів соціалістичного самоврядування народу вперше було 

віднесено: масштабність, гласність; поєднання представницької і 

безпосередньої демократії: демократичний централізм; рівноправність націй; 
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єдність саморегуляції і державних форм регулювання суспільних відносин; 

колективне вільне і ділове обговорення і вирішення питань; соціальну 

справедливість і гуманізм; критику і самокритику; законність та взаємну 

відповідальність держави і громадянина; контроль і перевірку виконання в 

поєднанні з відповідальністю за доручену справу; єдність прав, свобод і 

обов’язків громадян. 

Усі принципи взаємопов’язані доповнюють один одного і визначають 

початок розвитку самоврядування при соціалізмі. Так принцип масштабності 

орієнтується на всі ланки і структури суспільства, стимулювання ініціативи і 

творчості мас залучення громадян у процес управління незалежно де воно 

відбувається на виробництві в державній діяльності регіонах і т.д. Поєднання 

суспільної і безпосередньої демократії вимагає також організації влади яка 

забезпечує вирішальне слово народу. 

Період чинності Конституції УРСР 20 квітня 1978 р. був кульмінаційним 

для радянської моделі організації влади на місцях, а його завершення 

ознаменувало перехід до інших форм конституційно-правового регулювання. 

Якщо виходити з політико-правових реалій радянської системи, то датою 

завершення цього періоду стало прийняття Закону «Про загальні засади 

місцевого самоврядування і місцевого господарства в СРСР» 9 квітня 1990 р. 

Цим Законом уперше визнавалося місцеве самоврядування як самоорганізація 

громадян з метою вирішення безпосередньо або через органи, що ними 

обираються, усіх питань місцевого значення, виходячи з інтересів населення й 

особливостей адміністративно-територіальних одиниць, на основі законів та 

відповідної матеріальної і фінансової бази. 

Проголосивши 16 липня 1990 р. Декларацію про державний суверенітет 

України та прийнявши 24 серпня 1991 р. Акт про проголошення незалежності 

України, наша країна визначила тенденцію виходу з політико-правового поля 

СРСР. Це дало можливість Верховній Раді УРСР самостійно визначати основні 

напрями законодавчої політики, виходячи з національних інтересів України. 

Саме в Декларації визначено основні принципи організації влади, що вся влада 
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в Україні належить народові, а влада народу здійснюється безпосередньо та 

через систему державних органів і місцеве самоврядування. 

Новітня історія місцевого самоврядування України починається із Закону 

«Про місцеві Ради народних депутатів Української PCP та місцеве 

самоврядування» 1990 p., у якому дана категорія визначалась як «територіальна 

самоорганізація громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через 

державні і громадські органи, які вони обирають, усіх питань місцевого життя, 

виходячи з інтересів населення, на основі законів Української PCP та власної 

фінансово-економічної бази». Прийняття закону стало першою спробою 

трансформувати місцеві ради всіх територіальних рівнів в органи 

самоврядування. При цьому він віддзеркалював відповідні норми згаданого 

закону СРСР, виходив з положень теорії дуалізму місцевого самоврядування, 

що відображено у подвійному статусі місцевих рад: як органи місцевого 

самоврядування й органи державної влади. А загальноприйняті світові норми їх 

визначають як недержавний чи автономний від державного втручання інститут 

самоорганізації населення, але ці суперечності можна пояснити наявністю 

Конституції 1978 p.. недостатнім рівнем теоретичного вивчення питань 

самоврядування на той час. 

Законом 1990 р. повернуто до вжитку термін «місцеве самоврядування», 

визначаючи основні принципи діяльності органів місцевого самоврядування, у 

т. ч. економічну самостійність. Практично усі наступні зміни (про бюджетну 

систему та ін.) погіршували його правовий стан. Зроблена спроба надати 

більшу роль місцевому самоврядуванню, передусім рівню населених пунктів, а 

не районів і областей, можливість містам шукати шляхи подолання економічної 

кризи. 

Водночас принцип незалежності і самостійності місцевого самоврядування 

при вирішенні питань місцевого значення передбачав щоб Ради, мали не лише 

економічно-фінансову і правову, а й організаційну самостійність. Тому закон 

скасував підпорядкування по вертикалі в системі місцевих рад подвійне 

підпорядкування їх виконавчих і розпорядчих органів (виконкомів їх відділів і 
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управлінь). Ці обставини призвели до порушення зв’язків у системі державної 

влади загострення кризи виконавчої влади. 

З грудня 1991 р. розпочався процес внесення змін і доповнень до 

Конституції та відповідна розробка українського законодавства. На початку 

1992 р. прийнято Закони «Про представника Президента України», «Про 

внесення змін до Закону Української PCP «Про місцеві Ради народних 

депутатів Української PCP та місцеве самоврядування», де місцеве та 

регіональне самоврядування закріплювалося як основа демократичного устрою 

влади в Україні. 

Закон про місцеве самоврядування 1992 р. врахував передачу частини 

повноважень від обласних та районних Рад Представникам Президента. 

Головним елементом цієї реформи було те, що на районному і обласному 

рівнях ради народних депутатів позбавлялись власних виконавчих органів і 

набули характеру виключно представницьких органів. Лише на рівні населених 

пунктів функціонувало місцеве самоврядування на основі його базових 

принципів. Наступним етапом реформування органів влади стало прийняття 

законів «Про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, 

районних у містах, обласних Рад», «Про формування місцевих органів влади і 

самоврядування» 1994 р.  

Конституційним Договором між Президентом України та Верховною 

Радою України 1995 р. впроваджено Закон України «Про державну владу і 

місцеве самоврядування в Україні». Він заповнив конституційний вакуум (стан 

організаційно-правової аномії) влади та реалізації принципу її розподілу на 

загальнодержавному і територіальному рівнях. Розвиток законодавства про 

місцеве самоврядування відбувався паралельно із розробкою нової Конституції 

України. У її Концепції, схваленій 1991 р., органи місцевого самоврядування 

розглядалися як органи місцевої державної влади і органи місцевого і 

регіонального самоврядування. 

Прискорення соціального й економічного розвитку України вимагали 

нових підходів у вирішенні питань становлення державності, розбудови 
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демократичних інститутів суспільства. Економічні цілі пов’язані з 

госпрозрахунком, самофінансуванням, тісно переплелись з політичними 

цілями. Сама управлінська ідея отримала повну реабілітацію, починається її 

повторне відкриття і розвиток. Загалом прийняті закони 1990-х рр. не 

змінювали суті діючої системи організації влади; при який місцеві Ради 

народних депутатів були низовими органами держави, але вже розширювали 

самоуправлінню! засади їх діяльності. Проте, не дивлячись на спроби 

реформування, в незалежній Україні, практично не спостерігається відхід від 

радянської моделі організації та діяльності місцевих органів влади, радянської 

ідеології тощо. Також, на нашу думку, не отримали належного теоретичного 

розвитку ідеї самоврядування у юридичній науці. 

Подальше об’єктивне вивчення розвитку місцевого самоврядування 

допоможе врахувати помилки і здобутки у процесі розбудови демократичної 

держави з ефективною місцевою владою, схожою на ті, що мають інші нації, 

враховуючи власні традиції та особливості, відповідний досвід у цій сфері. 

У радянський період ради, хоча і були виборними, але лише формально 

могли бути названими представницькими органами влади, які діяли на основі 

принципу демократичного централізму в системі органів державної влади. До 

їх компетенції належали повноваження у сферах: 

- запровадження в життя всіх постанов вищих органів влади; 

- сприяння господарському і культурному розвитку окремих територій; 

- керівництво всіма підпорядкованими їм органами державного 

управління; 

- вирішення інших питань місцевого значення. 

Сучасна історія місцевого самоврядування в Україні починається після 

прийняття у 1990 р. Закону «Про місцеві Ради народних депутатів Української 

PCP та місцеве самоврядування». Це перша спроба трансформації місцевих рад 

всіх територіальних рівнів, які входили до єдиної системи органів державної 

влади, в органи місцевого самоврядування. Отже, у цей період місцеві ради 
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мали дуалістичну природу: органи місцевого самоврядування та органи 

державної влади. 

Наступні кроки у становленні місцевого самоврядування в умовах 

здійснення політико-правових і економічних реформ передбачили відхід від 

дуалізму та впровадження інститутів місцевого і регіонального 

самоврядування, розвиток ефективної системи і механізмів місцевого 

самоврядування згідно з міжнародними стандартами і демократичними 

цінностями. 

За останні роки в чинне законодавство України неодноразово вносились 

зміни з метою створення ефективної системи місцевого самоврядування, але ці 

заходи не завжди досягали поставленої мети. Обговорення в наукових, 

політичних та інших колах проблем місцевого самоврядування засвідчило 

наявність різних поглядів на його сутність і роль. Відтак є потреба у глибокому, 

об’єктивному вивченні теорії й практики діяльності органів місцевого 

самоврядування в Україні, відповідного вітчизняного історичного і зарубіжного 

досвіду. 

Проблематика місцевого самоврядування як комплексного соціально-

правового феномену становить один з пріоритетних предметів наукового 

дослідження правової доктрини. Розробленням концепції місцевого 

самоврядування, його теоретико-правових засад з початку 90-х років 

займається значна кількість фахівців. Дослідження наукового виміру 

відображення інституту місцевого самоврядування репрезентує істотну 

відмінність підходів науковців до періодизації становлення, організації та 

функціонування місцевого самоврядування в українській державі, проте це 

вагомий внесок у вітчизняну науку, теоретичне підґрунтя для вдосконалення 

системи органів самоврядування. Наукову розробку місцевого самоврядування, 

як систему знань, можна класифікувати за двома основними напрямами: 

1) вивчення й узагальнення історико-правового досвіду становлення 

органів місцевого самоврядування на основі вивчення першоджерельної бази, 

фундаментальних праць дослідників різних історичних періодів; 
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2) теоретико-прикладні дослідження ролі інституту місцевого 

самоврядування в системі публічної влади, його співвідношення з організацією 

державної влади, визначення їх компетенції відповідно до іманентної природи 

цього інституту, праксеологічних можливостей його впливу на суспільство 

сучасної України. 

Відсутність єдиного теоретичного підходу до визначення природи 

місцевого самоврядування зумовлює існування внутрішньо-суперечливої 

системи організації місцевої влади. Правове закріплення останньої відбувалося 

хаотично, акти законодавства про місцеве самоврядування, прийняті в різний 

час, ґрунтувалися на різних ідеологіях і не завжди були узгоджені між собою. У 

контексті даного розділу наукового дослідження здійснимо комплекс аналіз 

фундаментальних концепцій наукового дослідження проблем місцевого 

самоврядування з метою компаративістського виокремлення прерогатив 

останніх.  

Отже, аналіз генезису самоврядування свідчить, що вітчизняний 

демократичний досвід врядування співмірний з традиціями самоврядування у 

Західній Європі та США. Ідея самоврядування стала стрижнем для розвитку 

соціальних мікрогромад і виявилася силою, здатною протистояти надмірній 

централізації державної влади. 

У багатьох випадках розвиток місцевого самоврядування України 

відбувався за відсутності власної державності, регулювався нормативними 

актами інших держав. Його система пройшла складний і суперечливий 

історичний шлях, століттями зазнаючи впливу східної та західної політичних 

культур, інтересів місцевого населення. На поч. ХХ ст. уперше в українській 

історії пошуку власних моделей територіальної організації передував потужний 

інтелектуальний прорив, спрямований на врахування загальноукраїнських 

інтересів, етнічних меж території, історичних, господарських, військових 

традицій. 

В умовах сьогодення, коли проблеми розвитку місцевого самоврядування 

та удосконалення адміністративно-територіального устрою характеризуються 
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високим рівнем актуальності, пріоритетним завданням виступає планомірна 

інтеграція правової доктрини у площину вирішення проблематики, посталої у 

контексті функціонування даного правового інституту.  

Узагальнюючи значення доктринально-правової компоненти у процесі 

розробки оптимальної системи місцевого самоврядування слід ідентифікувати 

визначальні завдання, які ставляться перед правовою наукою у даній сфері в 

сучасних реаліях. Видається, що концептуально ці завдання на найближчий 

період охоплюють: 

 аналіз наявного стану місцевого самоврядування, державного управління 

та ключових проблем правозастосовної практики, якими займається державно-

правова наука; 

 прогнозування динаміки соціально-економічних, політичних, морально-

психологічних й інших передумов та безпосередніх чинників державного 

управління та місцевого самоврядування, визначення їх закономірностей; 

 наукове обґрунтування шляхів становлення та розвитку системи місцевої 

влади, формування стратегії, принципів, напрямків і предметних завдань у цій 

сфері; 

 аналіз суспільних відносин та системи норм щодо врегулювання проблем 

організації і діяльності апарату місцевого самоврядування (служби в органах 

місцевого самоврядування), значення системи та структури органів місцевого 

самоврядування, розв’язання методологічних проблем, спрямованих на 

вирішення та реалізацію головних напрямків їх діяльності; 

 визначення та правове врегулювання функцій, форм і методів діяльності 

органів місцевого самоврядування, пошук нових ефективних засобів 

управлінської діяльності в умовах ринкових відносин; 

 вирішення проблем правового забезпечення реалізації конституційних 

прав і свобод людини і громадянина; 

 пошук шляхів, за допомогою яких має забезпечуватись перевага 

інтересів, прав і свобод громадян перед іншими учасниками правовідносин, 

відповідальності держави за виконання Конституції та законів України; 
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 наукове обґрунтування можливих шляхів удосконалення управління на 

регіональному і місцевому рівнях, форм та методів взаємодії місцевих 

державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування, законодавчого 

закріплення цих процесів; 

 розробку проектів законів, інших нормативно-правових актів, концепцій, 

програм щодо удосконалення місцевого самоврядування, підвищення ролі 

науки у цих напрямах до рівня, який буде відповідати зростаючим суспільним 

потребам; 

 прогнозування самих наукових процесів з урахуванням економічних, 

соціальних, політичних, правових, організаційних, морально-психологічних та 

інших реалій;  

 інформаційне забезпечення та відображення напрацювань державно-

правової науки відповідно до сучасних інформаційно-технологічних і 

технічних вимог та можливостей (нові засоби комунікації, закріплення та 

поширення правової, наукової і навчальної літератури тощо), що, у свою чергу, 

вимагає формальної регламентації процедури використання електронних та 

інших носіїв інформації, систематизації та кодифікації чинного законодавства;  

 поступову (за вирішенням основних проблем) деталізацію завдань 

державно-правової науки, їх прив’язка до потреб практики, та практична 

реалізація. 

Оптимізація кооперації теоретичного (наукового) та практичного 

(функціонального) рівнів існування місцевого самоврядування як комплексної 

системи організації публічної на місцях забезпечить нівеляцію визначального 

недоліку, притаманного даній системі у національній правовій системі – 

подолання виключно декларативного характеру приписів законодавства у сфері 

місцевого самоврядування, сприятиме практичній розбудові української 

державності на засадах законності, справедливості та демократизму. 
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РОЗДІЛ 2 

ПРАВОВИЙ СТАТУС МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА 

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ 

 

2.1 Правовий статус місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування в системі органів державної влади України 

 

Структурний рівень «місцевих органів» в системі органів виконавчої влади 

представлений переважно в особі місцевих органів загальної компетенції – 

обласних і районних державних адміністрацій (надалі – місцевих державних 

адміністрацій). Організація та порядок діяльності місцевих органів виконавчої 

влади в містах Києві та Севастополі, а також в АРК мають певні особливості, 

які зазначені в окремих законах. 

Місцеві державні адміністрації є єдиноначальними органами виконавчої 

влади, владні повноваження яких реалізуються одноособово їх керівниками – 

головами місцевих державних адміністрацій. Вони призначаються на посаду і 

звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів 

України. 

Голова місцевої державної адміністрації формує її склад, до якої входять 

заступники голови, керівники та посадові особи управлінь, відділів та інших 

структурних підрозділів місцевої державної адміністрації. Керівники 

структурних підрозділів місцевої державної адміністрації призначаються 

головами відповідних адміністрацій. 

Законом встановлені певні обмеження щодо зайняття посад в місцевих 

державних адміністраціях. Зокрема, їх голови, заступники, керівники 

управлінь, відділів, інших структурних підрозділів адміністрацій не можуть 

бути народними депутатами України або мати інший представницький мандат, 

не мають права поєднувати свою службову діяльність з іншою роботою, окрім 

викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до складу 
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керівного органу чи наглядової ради підприємства чи іншої організації, що має 

на меті одержання прибутку. 

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на строк 

повноважень Президента України, тобто на п’ять років. У випадку обрання 

нового Президента України голови державних адміністрацій продовжують 

здійснювати свої повноваження до сформування Кабінету Міністрів та 

заявляють про свою відставку в день набуття повноважень новосформованим 

Кабінетом Міністрів. 

Дострокове припинення повноважень голови місцевої державної 

адміністрації за Конституцією України (ст. 118) можливе, зокрема, у випадку, 

якщо орган місцевого самоврядування на відповідній території, тобто обласна 

чи районна рада висловить недовір’я голові, на підставі чого Президент 

України приймає і дає обґрунтовану відповідь. Якщо ж недовіра голові місцевої 

державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної 

ради, Президент України має прийняти рішення про відставку голови. 

Голови місцевих державних адміністрацій одноособово приймають 

рішення шляхом видання розпоряджень і несуть за них відповідальність згідно 

із законодавством. 

Проекти розпоряджень нормативного характеру мають підлягати 

обов’язковій юридичній експертизі у відповідних структурних підрозділах 

місцевих державних адміністрацій, а також обговоренню на засіданнях колегій 

місцевих державних адміністрацій. 

Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають 

державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому законом 

порядку і набувають чинності з моменту їх реєстрації. Акти, які стосуються 

прав та обов’язків громадян або мають загальний характер, підлягають 

оприлюдненню і набувають чинності не раніше, ніж з моменту їх 

оприлюднення. 

Акти місцевих державних адміністрацій ненормативного характеру, 

прийняті в межах їх повноважень, набирають чинності з моменту їх прийняття, 
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якщо законом чи самими актами не встановлено іншого строку введення їх у 

дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а також при потребі 

оприлюднюються. 

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать 

Конституції України і законам України, іншим законодавчим актам, можуть 

бути скасовані Президентом України або Кабінетом Міністрів України чи 

головою державної адміністрації вищого рівня. 

Для обговорення найважливіших питань діяльності місцевих державних 

адміністрацій з метою прийняття відповідних рішень головами цих 

адміністрацій та для координації діяльності всіх місцевих органів виконавчої 

влади створюються колегії місцевих державних адміністрацій. 

До складу колегій місцевих державних адміністрацій окрім голів цих 

адміністрацій входять їх перші заступники та заступники, керівники 

найважливіших структурних підрозділів державних адміністрацій та не 

підпорядкованих їм місцевих органів міністерств та інших центральних органів 

виконавчої влади, а також голови великих міст, розташованих на відповідній 

територій. 

Правовий статус місцевих державних адміністрацій за обсягом наданих 

повноважень має відповідати основним завданням їх діяльності. Вони 

полягають в тому, що місцеві державні адміністрації забезпечують на 

відповідній території виконання Конституції, законів України, актів 

Президента, Кабінету Міністрів та інших органів виконавчої влади вищого 

рівня; законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян; 

виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та 

культурного розвитку, програм охорони навколишнього середовища, а в місцях 

компактного проживання національних меншин і корінних народів також 

програм їхнього національного та культурного розвитку; підготовку та 

виконання відповідних обласних та районних бюджетів; взаємодію з органами 

місцевого самоврядування. 
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Місцеві державні адміністрації в межах, встановлених Конституцією 

України і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів 

України, інших органів виконавчої влади вищого рівня здійснюють управління 

дорученими галузями (сферами) суспільного розвитку і несуть відповідальність 

за стан справ у цих галузях. Серед конкретних об’єктів управління з боку 

місцевих державних адміністрацій слід виділити: технікуми, коледжі, школи, 

інтернати, професійно-технічні училища, дитячі будинки, позашкільні заклади 

освіти і виховання та інші заклади освіти; музеї, філармонії, театри, бібліотеки 

та інші заклади культури; лікарні, клініки, лікувальні санаторії та інші заклади 

охорони здоров’я; радіо, телебачення, друковані засоби інформації, 

засновниками яких є місцеві державні адміністрації; інвестиційні фонди, 

засновниками яких є обласні державні адміністрації; об’єкти, які забезпечують 

діяльність державних підприємств, установ і організацій і перебувають на 

місцевому бюджеті; а також деякі інші об’єкти управління відповідно до 

чинного законодавства. 

Для здійснення своїх завдань і функцій місцеві державні адміністрації 

мають право: проводити перевірки стану додержання Конституції України та 

законів України, інших актів законодавства органами місцевого 

самоврядування, керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від 

форм власності і підпорядкування, а у разі виявлення порушень входити з 

поданням до цих органів про усунення таких порушень; давати обов’язкові до 

виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій і 

громадянам з питань, пов’язаних з виконанням державного нагляду; 

одержувати необхідну статистичну інформацію та інші необхідні для 

здійснення своїх повноважень дані від державних органів, органів місцевого 

самоврядування, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та 

організацій; порушувати питання про дострокове припинення повноважень 

відповідних рад, сільських, селищних і міських голів згідно з чинним 

законодавством; залучати вчених, спеціалістів, представників громадськості до 

підготовки і розгляду питань, що входять до компетенції місцевих державних 
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адміністрацій; направляти Президенту України, Кабінету Міністрів України, 

іншим органам виконавчої влади вищого рівня пропозиції з питань 

вдосконалення чинного законодавства і практики його реалізації у сфері 

державного управління. Поряд з цим Президент України за поданням Кабінету 

Міністрів України в межах, визначених Конституцією та законами України, 

може додатково передавати місцевим державним адміністраціям повноваження 

органів виконавчої влади вищого рівня. Така передача має супроводжуватись 

наданням їм відповідних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, 

необхідних для здійснення цих повноважень. 

Окрім того, органи місцевого самоврядування на відповідних територіях – 

обласні та районні ради – також мають право делегувати окремі свої 

повноваження місцевим державним адміністраціям. Останні здійснюють 

делеговані їм повноваження з метою забезпечення місцевих інтересів населення 

району чи області і несуть відповідальність за їх реалізацію. 

Місцеві державні адміністрації у частині здійснення ними делегованих 

повноважень підзвітні і підконтрольні відповідним радам. Місцеві державні 

адміністрації на підвідомчій території мають плідно взаємодіяти з органами 

місцевого самоврядування, зокрема у вирішенні питань економічного, 

соціального та культурного розвитку відповідних територій, зміцнення 

матеріальної та фінансової бази місцевого самоврядування, виконання наданих 

їм законом повноважень органів виконавчої влади, розглядати та враховувати у 

своїй діяльності пропозиції органів місцевого самоврядування. 

При цьому місцеві державні адміністрації не мають втручатися у 

здійснення органами місцевого самоврядування власних повноважень. 

Для здійснення спільних програм місцеві державні адміністрації та органи 

місцевого самоврядування можуть укладати договори, створювати спільні 

підприємства, органи та організації. 

На розвиток правила, встановленого ст. 144 Конституції, рішення органів 

місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам 
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України можуть бути зупинені головою відповідної місцевої державної 

адміністрації з одночасним зверненням до суду. 

Особливу увагу місцеві державні адміністрації мають приділяти стосункам 

з громадянами, що мешкають на відповідній території. Зокрема, місцеві 

державні адміністрації сприяють громадянам у реалізації ними своїх 

конституційних прав, свобод та виконанні конституційних обов’язків. 

Громадяни звертаються до місцевих державних адміністрацій у вирішенні 

конкретних питань, що належать до відання місцевих державних адміністрацій. 

їхні посадові особи зобов’язані розглянути звернення громадян і не пізніше ніж 

у місячний термін дати обґрунтовану відповідь та вжити необхідних заходів. 

 

2.2 Правовий статус місцевих органів виконавчої влади в Автономній 

Республіці Крим, містах Києві та Севастополі 

 

Органи виконавчої влади Автономній Республіці Крим (далі – АРК) 

входять до єдиної системи органів виконавчої влади України. Однак модель 

взаємовідносин центральних органів виконавчої влади України і органів 

виконавчої влади АРК має певні особливості. Вони зводяться до того, що, на 

території автономії хоч і діють Конституція України та закони України, але 

разом з тим АРК має свою Конституцію.  

Аналіз статей 137 і 138 Конституції України, ст. 38 Конституції АРК, які 

встановлюють перелік і межі повноважень органів влади АРК, дає підстави 

вважати, що Рада міністрів АРК наділена більшими повноваженнями, 

порівняно з обласними державними адміністраціями. 

Органи виконавчої влади АРК – Рада міністрів, міністерства, 

республіканські комітети – становлять проміжну ланку між центральними 

органами виконавчої влади України і обласними державними адміністраціями. 

Це випливає і з більш вищого статусу АРК, порівняно з областями. Тому 

закономірно віднести цю ланку до окремого рівня (республіканського) системи 

органів виконавчої влади України, хоча в літературі часто її відносять до 
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місцевих органів виконавчої влади. Такий підхід, на нашу думку, є дещо 

спрощеним і таким, що не відповідає політико-правовому рівню цих органів. 

Рада міністрів АРК як орган виконавчої влади АРК самостійно здійснює 

виконавчі функції та повноваження з питань, віднесених до самостійного 

відання АРК Конституцією України, Конституцією АРК і законами України, а 

також здійснює державні виконавчо-розпорядчі функції і повноваження, 

делеговані законами України відповідно до Конституції України. З метою 

забезпечення виконання делегованих державних виконавчих функцій і 

повноважень АРК передаються фінансові, матеріальні кошти і об’єкти 

державної власності, необхідні для виконання зазначених повноважень. З 

питань виконання державних функцій і повноважень Рада міністрів АРК, 

Голова уряду, його заступники, керівники відповідних міністерств і 

республіканських комітетів підзвітні і підконтрольні Кабінету Міністрів 

України, а керівники районних державних адміністрацій – Раді міністрів АРК. 

Рада міністрів формується Верховною Радою АРК на термін її 

повноважень і є відповідальною перед нею. Очолює уряд АРК Голова Ради 

міністрів АРК, який призначається на посаду і звільняється з посади 

Верховною Радою АРК за поданням Голови Верховної Ради АРК і за 

погодженням з Президентом України. 

Заступники Голови Ради міністрів, міністри і голови республіканських 

комітетів призначаються на посади Верховною Радою АРК за поданням Голови 

Ради міністрів АРК. 

Рада міністрів не більше двох разів на рік подає Верховній Раді АРК звіт 

про свою діяльність у цілому (комплексний), а також щокварталу подає 

письмову інформацію про стан справ у соціально-економічній, культурній та 

інших сферах АРК. Якщо за результатами звіту діяльність уряду в цілому буде 

визнана Верховною Радою АРК незадовільною, вона має право в порядку, 

передбаченому Конституцією України, прийняти такі рішення; про відставку 

(припинення повноважень) Ради міністрів у зв’язку з висловленням недовіри; 
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про звільнення з посади Голови Ради міністрів у зв’язку з висловленням 

недовіри. 

Схожа процедура передбачена у випадку визнання Верховною Радою АРК 

роботи з окремих напрямів діяльності уряду або окремих міністерств і 

республіканських комітетів незадовільною, коли може настати звільнення 

заступника Голови Ради міністрів, міністра або голови республіканського 

комітету у зв’язку з висловленням недовіри. 

Крім того, Верховна Рада АРК може висловити недовіру Голові уряду АРК 

або окремим членам Ради міністрів у зв’язку з неналежним виконанням ними 

своїх обов’язків, порушенням Конституції України, Конституції АРК, законів 

України, нормативно-правових актів Верховної Ради АРК. 

Рада міністрів АРК здійснює виконавчі функції і повноваження, віднесені 

до самостійного відання АРК з таких питань: розвитку економіки; планування 

економічного і соціального розвитку; фінансової, кредитної та цінової 

політики; промисловості; паливно-енергетичного комплексу; сільського 

господарства; землеустрою; лісового господарства; водогосподарського 

будівництва і зрошуваного землеробства; організації і розвитку курортно-

рекреаційної сфери і туризму; управління санаторно-курортними і 

туристичними комплексами АРК; зовнішньоекономічної діяльності та 

зовнішніх зв’язків; транспорту, зв’язку і дорожнього будівництва; житлово-

комунального господарства і благоустрою, архітектури і містобудування; 

торговельного і побутового обслуговування населення; організації та розвитку 

освіти, науки, культури, мистецтва, охорони пам’яток історії та культури; 

поліграфії та видавничої справи; охорони навколишнього природного 

середовища; організації та забезпечення безпечних і здорових умов життя 

населення, організації та розвитку охорони здоров’я, фізичної культури і 

спорту; праці, її оплати, умов і охорони праці, соціальних питань та зайнятості 

населення, соціального захисту населення; забезпечення законності, охорони 

громадського порядку і прав громадян; міжнаціональних відносин; молодіжної 
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політики, охорони материнства і дитинства; управління майном АРК у порядку, 

визначеному Верховною Радою АРК. 

Рада міністрів АРК у межах своєї компетенції має право скасовувати акти 

міністерств і республіканських комітетів, інших підвідомчих їй органів, а з 

питань виконання державних функцій і повноважень – також акти районних 

державних адміністрацій, якщо вони прийняті з порушенням Конституції 

України, законів України, актів Президента України, постанов Кабінету 

Міністрів України. 

За наявності підстав, визначених законодавством, Рада міністрів АРК може 

порушувати питання перед Президентом України і Кабінетом Міністрів 

України про притягнення до дисциплінарної відповідальності голів відповідних 

районних державних адміністрацій. 

Рада міністрів АРК у межах своєї компетенції видає постанови, рішення і 

розпорядження, обов’язкові до виконання на всій території республіки; у межах 

своїх повноважень спрямовує та контролює діяльність районних державних 

адміністрацій. 

Районні державні адміністрації в АРК мають свої особливості діяльності, 

порівняно з аналогічними органами виконавчої влади, що функціонують в 

областях. Так, пропозиції щодо призначення на посаду або звільнення з посади 

голови районної державної адміністрації в АРК вносяться на розгляд Кабінету 

Міністрів України головою Ради міністрів АРК у порядку, встановленому 

ст.ст. 8, 9, 12 Закону України «Про місцеві державні адміністрації». 

Призначення першого заступника та заступників голови, а також керівників 

структурних підрозділів районної державної адміністрації в АРК здійснюються 

головою відповідної райдержадміністрації за погодженням з відповідними 

посадовими особами Ради міністрів АРК у порядку, встановленому статтею 10 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації». 

Виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна 

адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що 

є особливістю здійснення виконавчої влади в місті Києві. 
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Питання організації управління районами в місті Києві належать до 

компетенції Київської міської ради і вирішуються відповідно до Конституції, 

цього та інших законів України, рішень міської ради про управління районами 

міста. 

У районах міста Києва діють районні в місті Києві державні адміністрації, 

які підпорядковуються Київській міській державній адміністрації, а в разі 

утворення районних у місті Києві рад також є підзвітними і підконтрольними 

відповідним радам як виконавчі органи таких рад. 

У разі утворення районної в місті Києві ради на посаду голови районної в 

місті Києві державної адміністрації Президентом України призначається особа, 

яка обрана головою районної у місті Києві ради. У разі неутворення районної у 

місті Києві ради голова районної у місті Києві державної адміністрації 

призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України 

відповідно до Конституції України. 

Єдиними в організаційному відношенні органами, які здійснюють функції 

виконавчих органів Севастопольської міської ради, районних у місті рад (у разі 

їх створення), а також функції місцевих органів виконавчої влади, є 

Севастопольська міська державна адміністрація, відповідні районні державні 

адміністрації у місті Севастополі. 

 

2.3 Правовий статус органів місцевого самоврядування в Україні 

 

Відбиваючи прагнення українського народу розвивати і зміцнювати 

демократичну, соціальну, правову державу, Конституція України у ст. 7 

закріпила принцип, згідно з яким «в Україні визнається і гарантується місцеве 

самоврядування». Отже, Конституція України покладає на державу функцію 

підтримки місцевого самоврядування як однієї з підвалин демократичного ладу. 

Положення Основного Закону вивели місцеве самоврядування на рівень одного 

з провідних інститутів демократичного конституційного ладу. 



52 

 

Серед законів, що містять норми, які регламентують питання організації та 

функціонування місцевого самоврядування, особливе місце займає Закон 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», який по суті є «базовим» 

законом із цих питань. Саме на підставі цього Закону були розроблені та 

прийняті закони, в яких регламентуються окремі питання функціонування 

місцевого самоврядування, наприклад: «Про вибори депутатів Верховної Ради 

АРК, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад», 

«Про органи самоорганізації населення» тощо.  

Місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та 

реальна здатність територіальної громади – жителів села чи добровільного 

об’єднання в сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста – самостійно 

чи під відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування 

вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції України та 

законів України. 

Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, 

селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх 

виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють 

спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст.  

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» зі змінами 2011 р.: «Місцеве самоврядування в Україні здійснюється 

на принципах: народовладдя; законності; гласності; колегіальності; поєднання 

місцевих і державних інтересів; виборності; правової, організаційної та 

матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених цим та 

іншими законами; підзвітності та відповідальності перед територіальними 

громадами їх органів та посадових осіб; державної підтримки та гарантії 

місцевого самоврядування; судового захисту прав місцевого самоврядування.  

Аналіз цих положень Конституції України та Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» дозволяє зробити такі висновки: 
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1. Конституція України визнає право самостійно вирішувати питання 

місцевого значення лише за первинними територіальними громадами – 

жителями «природних» адміністративно-територіальних одиниць, тобто 

поселень (сіл, кількох сіл, селищ та міст). 

Такий підхід до визначення кола суб’єктів права на місцеве 

самоврядування має глибокі історичні корені. Саме в поселеннях люди 

природним шляхом групувалися для спільного життя, проблеми якого вони 

обговорювали на сходах, загальних зборах, а для здійснення поточного 

управління обирали відповідних осіб (органи) – вождів, старійшин, ради тощо. 

Таким чином формувалася громада, відмінною ознакою якої є наявність 

виборних органів, а подібна система отримала назву громадського, 

комунального, місцевого або муніципального самоврядування. 

Стосовно інших адміністративно-територіальних одиниць, то вони були 

створені неприродним шляхом – «згори» актами державної влади, за 

допомогою яких здійснювалося районування території держави, і в силу цього 

вони носять «штучний» характер. Так виникають, наприклад, області, 

воєводства, губернії, повіти, райони тощо. «Штучні» адміністративно-

територіальні одиниці – це регіони та субрегіони. Населення «штучної» 

адміністративно-територіальної одиниці утворює «вторинну» територіальну 

громаду, яка може визнаватися суб’єктом права на місцеве самоврядування, а 

може і не визнаватися ним, що чітко зафіксовано в проекті Європейської Хартії 

регіонального самоврядування (1997 р.). 

2. Конституція та Закон передбачають, що право територіальної громади 

на місцеве самоврядування здійснюється громадою як безпосередньо через 

форми прямої демократії (місцевий референдум, місцеві вибори, загальні збори 

тощо), так і через діяльність виборних та інших органів місцевого 

самоврядування. 

Право територіальної громади на місцеве самоврядування забезпечується 

правом кожного громадянина України брати участь у місцевому 

самоврядуванні. Згідно ст. З Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» 
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громадяни України реалізують своє право на участь у місцевому 

самоврядуванні за належністю до відповідних територіальних громад. При 

цьому будь які обмеження цього права залежно від раси громадян, кольору 

шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, терміну проживання на відповідній 

території, за мовними чи іншими ознаками забороняються. 

Конституція гарантує громадянам України право обирати і бути обраними 

до органів місцевого самоврядування, право брати участь у місцевих 

референдумах, право рівного доступу до служби в органах місцевого 

самоврядування, право направляти індивідуальні чи колективні письмові 

звернення або особисто звертатися до органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування. 

Важливе теоретичне та практичне значення має визначення 

співвідношення понять «місцеве самоврядування» та «місцеве управління». З 

цього питання в літературі висловлюються різні, часом діаметрально 

протилежні погляди. Більшість вчених протиставляють місцеве самоврядування 

і місцеве управління. Так, якщо під місцевим самоврядуванням розуміють 

діяльність територіальної громади та її виборних органів з управління її 

справами, то місцеве управління розглядають як управлінську діяльність в 

адміністративно-територіальній одиниці, яка здійснюється через адміністрацію, 

що призначається центральними або іншими вищими органами державної 

влади, тобто пряме державне управління на місцях. 

Перший підхід, на нашу думку, більш точно відображає природу місцевого 

самоврядування і дозволяє чітко розмежувати самоврядні функції та 

повноваження територіальних громад з функціями та повноваженнями 

державної влади, які реалізуються на регіональному та місцевому рівнях 

органами виконавчої влади або за дорученням держави органами місцевого 

самоврядування. В останньому випадку органи місцевого самоврядування 

підконтрольні відповідним органам виконавчої влади, але це не означає зміни 

їх природи і не може розглядатися як підстава для включення до державного 
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механізму. Як родовий, тобто такий, що охоплює поняття місцевого управління 

та місцевого самоврядування, можна було б використовувати термін 

«управління на місцях», маючи на увазі можливість здійснення такого 

управління із застосуванням різних форм місцевого самоврядування або 

прямого державного управління на місцях (місцеве управління). 

Система принципів місцевого самоврядування знайшла своє правове 

врегулювання у ст. 4 Закону. Проте не всі вони однаково відображають ті якісні 

його характеристики, завдяки яким воно принципово відрізняється, наприклад, 

від державного управління та інших соціально-політичних явищ. З огляду на це 

основні принципи місцевого самоврядування слід умовно поділити на дві 

групи: 

 ті, що є універсальними, тобто властивими як місцевому 

самоврядуванню та його органам, так і державному управлінню та його 

органам, іншим органам державної влади; 

 ті, що властиві лише місцевому самоврядуванню та його органам. 

Правова самостійність органів місцевого самоврядування та його органів 

полягає в тому, що вони повинні мати свої власні повноваження, визначені 

Конституцією або законом. Органи місцевого самоврядування, зазначається в 

частині першій ст. 16 Закону, є юридичними особами і наділяються цим та 

іншими законами власними повноваженнями, у межах яких діють самостійно і 

несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. Відповідно до 

ст. 4 Хартії, ці повноваження мають бути повними та виключними, тобто 

такими, що не належать одночасно іншим органам та в межах яких органи 

місцевого самоврядування мають повну свободу дій для здійснення власних 

ініціатив з будь-якого питання, віднесеного до відання місцевого 

самоврядування. 

Організаційна самостійність полягає в тому, що основні суб’єкти 

місцевого самоврядування – територіальні громади та його органи – не є 

елементами державного апарату, не належать до його системи. Тому вони, як 

про це зазначається в Хартії, повинні мати можливість, не порушуючи більше 
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загальних законодавчих положень, самі визначати свою власну структуру з 

тим, щоб вона відповідала місцевим потребам і забезпечувала ефективне 

управління. Головне, те що, діючи в межах закону, органи місцевого 

самоврядування не підпорядковуються іншим органам і будь-який 

адміністративний контроль за їхніми діями можливий лише для забезпечення 

законності та конституційних принципів місцевого самоврядування (ст.ст. 6, 8). 

Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування, зазначається також у ст. 20 Закону, може здійснюватися лише 

на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної 

влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування 

наданих їм власних повноважень. 

Предметом місцевого самоврядування, як це випливає з його визначення в 

Конституції та законах України, є питання, які випливають із колективних 

потреб територіальної громади, тобто самого населення, жителів, які мешкають 

на території відповідного села, селища, міста чи декількох сільських населених 

пунктів, що мають єдиний адміністративний цент (сільради). Проте державна (і 

це не суперечить світовому досвіду, втіленому в Хартії) може надавати органам 

місцевого самоврядування окремі повноваження державної виконавчої влади, 

які вони (органи місцевого самоврядування) мають реалізувати «за 

сумісництвом». Ось чому їхні повноваження за своєю природою прийнято 

поділяти на дві групи: власні або самоврядні та делеговані або доручені. Якщо 

при здійсненні власних повноважень органи місцевого самоврядування діють 

незалежно, самостійно і підпорядковуються тільки закону, то при здійсненні 

делегованих повноважень – під контролем відповідних органів державної 

виконавчої влади (ч. 3 і 4 ст. 143 Конституції України). Але і в цьому випадку 

вони повинні, як про це зазначається в Хартії, – «у міру можливості... 

пристосовувати свою діяльність до місцевих умов» (ч. 5 ст. 4). Це правило не є 

відступом від принципу правової автономії місцевого самоврядування, якщо 
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реалізується на практиці з розумінням природи місцевого самоврядування та в 

повній відповідності до закону. 

Іншим, не менш важливим принципом місцевого самоврядування є 

принцип поєднання місцевих і державних інтересів. Він, як нам видається, 

означає, що місцеве самоврядування не може бути повністю не залежною від 

держави (суверенною) управлінською системою тобто своєрідною державою в 

державі. Будучи дієвою формою здійснення децентралізованих державно-

владних повноважень недержавними за своєю природою суб’єктами 

(територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого 

самоврядування), воно має гармонійно поєднувати у своїй діяльності місцеві та 

державні інтереси, зокрема ефективно та відповідально здійснювати окремі 

повноваження органів виконавчої влади, надані (делеговані) йому законом 

(ч. 3 ст. 143 Конституції України). 

Принцип державної підтримки та гарантій місцевого самоврядування, як і 

принцип поєднання місцевих і державних інтересів, також випливає з описаної 

вище природи місцевого самоврядування. Класичним принципом є відома 

тріада-самоорганізація, самофінансування, самовідповідальність. Проте ніде в 

світі, хочуть того чи ні прихильники концепції суверенітету територіальної 

громади (громадівської концепції), місцеве самоврядування не може обійтися 

без відповідної підтримки держави, зокрема фінансової. Ось чому в Основному 

Законі України зазначається: «Держава бере участь у формуванні доходів 

бюджетів місцевого самоврядування, фінансово підтримує місцеве 

самоврядування» (ч. 3 ст. 142). 

Держава має підтримувати місцеве самоврядування й політично, 

створюючи не тільки фінансово-економічні, а і конституційні, організаційно-

правові та матеріально-фінансові гарантії для його ефективного 

функціонування. 

Що стосується останніх двох принципів (підзвітності та відповідальності 

перед територіальними громадами їх органів та посадових осіб, судового 

захисту прав місцевого самоврядування), то вони також є суттєвими засадами 
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організації та діяльності саме місцевого самоврядування та його органів. Адже 

відомо, що у системі органів державної виконавчої влади, побудованої за 

принципом суворої субординації, зазначені принципи не можуть бути 

застосовані. Та ж обставина, що відповідно до Конституції України (ст. 118) 

місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині 

повноважень, делегованих їм відповідними районними, обласними радами, 

рівні і сам інститут делегування самоврядних повноважень державним органам, 

є винятком з цього правила, проблемою, що, як про це вже зазначалося в 

попередніх розділах цієї публікації, потребує своєї ґрунтовної науково-

критичної оцінки. 

Тема принципів місцевого самоврядування не вичерпується тими з них, які 

передбачені ст. 4 Закону, а отже, потребує сьогодні свого розширення. Так, 

наприклад, звертає увагу та обставина, що Законом передбачений такий 

принцип, як підзвітність та відповідальність органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування перед територіальними громадами і не передбачена 

їх відповідальність перед державою. Проте в Законі зазначається, що органи та 

посадові особи місцевого самоврядування несуть відповідальність у разі 

порушення ними Конституції або законів України (ст. 76), що їх повноваження 

можуть бути припинені достроково у порядку та в межах, визначених цим 

Законом (ст.ст. 78, 79). 

Іншими принципами місцевого самоврядування, які потребують свого 

законодавчого врегулювання, є так звані принципи субсидіарності та 

повсюдності. Вони є принципами Європейської хартії місцевого 

самоврядування, а отже, тим європейським стандартом, до якого має прагнути і 

практика муніципального будівництва нашої держави. 

Принцип субсидіарності означає, що розподіл повноважень між органами 

місцевого самоврядування різного територіального рівня має здійснюватися 

таким чином, щоб, з одного боку, максимально наблизити процес прийняття 

рішень до громадянина, а з іншого щоб цей рівень володів відповідними 

організаційними, матеріальними та фінансовими ресурсами для забезпечення 
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обсягу та якості соціальних послуг, що надаються населенню, відповідно до 

загальнодержавних стандартів. «Муніципальні функції, – зазначається в Хартії, 

– як правило, здійснюються тою владою, яка має найтісніший контакт з 

громадянином. Наділяючи тією чи іншою функцією інший орган, необхідно 

враховувати обсяг і характер завдань, а також вимоги досягнення ефективності 

та економії» (ч. 3 ст. 4). 

Відповідно до принципу повсюдності місцеве самоврядування має 

здійснюватися на всій території України, що означає відсутність територій, на 

які не поширюється юрисдикція територіальних громад та відповідних органів 

місцевого самоврядування. Інша справа, якщо особливості здійснення 

місцевого самоврядування в окремих місцевостях можуть бути передбачені 

окремими законами, як це зроблено стосовно міст Києва та Севастополя 

(частина друга ст. 140 Конституції України). 

У спеціальній літературі з проблем місцевого самоврядування називаються 

й інші його принципи, зокрема такі як поєднання в правовій основі місцевого 

самоврядування централізованого законодавчого врегулювання з локальною 

нормотворчістю самих територіальних громад та відповідних органів місцевого 

самоврядування; поєднання інститутів представницької і безпосередньої 

демократії як головних способів здійснення самоврядних функцій; реальної 

керованості територією; обов’язковості рішень органів місцевого та 

регіонального самоврядування, прийнятих у межах закону; взаємодії органу 

місцевого самоврядування з громадськими організаціями і рухами тощо. 

Принципи місцевого самоврядування, як уже зазначалося, обумовлюють 

характер і його системи. 

 

2.4 Правовий статус органів місцевого самоврядування в Автономній 

Республіці Крим, містах Києві та Севастополі 

 

Автономна Республіка Крим (далі – АРК) – особлива адміністративно-

територіальна одиниця України, що має характер територіальної автономії. 
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Суть останньої полягає передусім у праві її територіального колективу 

(громадян держави, які постійно проживають у межах цієї автономії) і тих 

органів, які вони обирають, самостійно вирішувати питання, віднесені до 

відання автономії. Саме ці ознаки автономії відрізняють АРК від областей 

України, які разом з нею зазначені у ч. 2 ст. 133 Конституції. Саме вони 

визначають специфічний правовий статус АРК, закріплений у розділі Х 

Конституції України. 

Системний аналіз положень Конституції України (ст. 2, 132, ч. 1 ст. 133, 

ст.ст. 134, 135, 136, 137, 138, 139) дозволяє дійти висновку, що АРК – не 

автономна держава, а адміністративно-територіальна (територіальна) 

автономія, що за своєю природою є продуктом децентралізації у здійсненні 

державної влади, своєрідною формою самоврядування окремого регіону 

(регіонального самоврядування), який відрізняється від інших адміністративно-

територіальних одиниць унітарної держави (наприклад, областей) своїми 

національно-побутовими, історичними, географічними, економічними, мовно-

культурними та іншими особливостями. У зв’язку з цим термін «Республіка» в 

конституційній назві АРК, як і терміни «Уряд» та «Конституція» у назвах її 

виконавчого органу та основного нормативно-правового акта, не є 

характерними для адміністративно-територіальної автономії, якою є АРК. 

Як зазначалося, АРК не є державою, а її Верховна Рада – парламентом. 

Тому взаємовідносини Верховної Ради АРК та Ради міністрів АРК не можуть 

будуватися на тих же принципах (наприклад, поділу влади), як взаємовідносини 

Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України. 

Відповідно до Конституції АРК організація та діяльність Верховної Ради 

АРК і Ради міністрів АРК «ґрунтуються на поділі повноважень між ними; 

підконтрольності, підзвітності і відповідальності перед Верховною Радою АРК 

як представницьким органом, що обирається безпосередньо громадянами, 

органів, що утворюються або формуються нею» (ч. 4 ст. 1). Рада міністрів АРК 

«формується Верховною Радою АРК на термін її повноважень» і як виконавчий 

орган АРК «самостійно здійснює виконавчі функції і повноваження з питань, 
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віднесених до відання АРК Конституцією України, Конституцією АРК і 

законами України» (ч. 1, 2 ст. 35), а також «державні виконавчі функції, 

делеговані відповідно до Конституції України» (ч. 1 ст. 38). 

На таких же принципах відповідно до Конституції України та законів 

України будуються взаємовідносини між представницькими та виконавчими 

органами в системі місцевого самоврядування, де, наприклад, сільські, селищні, 

міські ради представляють відповідні територіальні громади і здійснюють від їх 

імені та в їх інтересах права суб’єкта комунальної власності, приймають 

рішення про створення, ліквідацію, реорганізацію і перепрофілювання 

підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної 

територіальної громади, про відчуження комунального майна, про доцільність, 

порядок та умови його приватизації тощо. Що стосується районних та обласних 

рад, то вони представляють спільні інтереси територіальних громад, 

управляють об’єктами їхньої спільної власності, призначають і звільняють їх 

керівників (ч. 1, 3, 4 ст. 140, ч. 1 ст. 142 Конституції України, ч. 1 ст. 10, ч. 5 

ст. 16, п. 30 ч. 1 ст. 26, п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»). 

Отже, в системі місцевого самоврядування, як і в адміністративно-

територіальній автономії, якою є АРК, немає і не може бути, на наш погляд, 

чіткої межі між сферою застосування розпорядчої функції представницького 

органу та управлінської функції виконавчого органу, особливо коли йдеться 

про здійснення ними повноважень власника майна, яке належить 

територіальній громаді чи АРК. 

Місцеве самоврядування в АРК здійснюється згідно з Конституцією і 

законами України. Відповідно до них, а також до Конституції АРК, прийнятої 

на другій сесії Верховної Ради АРК 21.10.1998 р. АРК можуть делегуватися 

повноваження щодо забезпечення збалансованого соціально-економічного і 

культурного розвитку АРК, реалізації програм соціально-економічного, 

культурного та іншого розвитку АРК. Згідно з Конституцією України, 

Верховна Рада АРК у межах своїх повноважень бере участь у забезпеченні прав 
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і свобод громадян на території АРК. У разі порушення органами місцевого 

самоврядування, сільськими, селищними, міськими головами, головами 

місцевих державних адміністрацій прав і свобод громадян, передбачених 

Конституцією України і законами України, і не приведення на вимогу 

Верховної Ради АРК своїх актів у відповідність із Конституцією України і 

законами України Верховна Рада АРК має право звернутися: 

– до Президента України – про звільнення з посад голів місцевих 

державних адміністрацій у порядку, передбаченому Конституцією України; 

– до Верховної Ради України – про призначення позачергових виборів 

місцевої ради, сільського, селищного, міського голови відповідно до 

законодавства України. 

На основі погоджених рішень або угод між Верховною Радою АРК та 

органами місцевого самоврядування можуть визначатися порядок і умови 

виконання делегованих повноважень. Згідно з Конституцією України, Рада 

міністрів АРК контролює виконання органами місцевого самоврядування 

повноважень, делегованих їм законом України, а також повноважень, 

делегованих нормативно-правовими актами Верховної Ради АРК. 

Дія актів органів місцевого самоврядування в АРК із питань виконання 

делегованих їм повноважень, якщо вони суперечать Конституції України і 

законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, 

нормативно-правовим актам АРК, може зупинятися відповідно Верховною 

Радою АРК (акти представницьких органів), Радою міністрів АРК (акти 

виконавчих органів) з одночасним зверненням до суду. 

Органами місцевого самоврядування в АРК можуть визначатися порядок і 

умови реалізації спільних програм і проектів, спільного вирішення інших 

питань, віднесених до компетенції АРК і місцевого самоврядування. Спільні 

програми соціально-економічного, культурного та іншого розвитку, а також 

спільні проекти фінансуються за рахунок коштів, які залучаються з бюджету 

АРК і місцевих бюджетів. Залучення коштів із бюджету АРК, місцевих 

бюджетів, передача майна для реалізації вищезазначених спільних програм і 
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проектів здійснюються на основі рішень Верховної Ради АРК, а також 

відповідної місцевої ради чи на основі угод між ними. Спільні програми і 

проекти можуть фінансуватися також за рахунок коштів цільового фонду для 

забезпечення збалансованого соціально-економічного та іншого розвитку АРК, 

який формується з коштів, переданих із Державного бюджету України, 

республіканського бюджету АРК, коштів місцевих бюджетів та інших коштів у 

порядку, що визначається законами України й нормативно-правовими актами 

Верховної Ради АРК у межах її компетенції. 

З метою збалансованого соціально-економічного і культурного розвитку 

регіону Верховна Рада АРК взаємодіє з асоціаціями органів місцевого 

самоврядування в АРК та іншими добровільними об’єднаннями органів 

місцевого самоврядування. Асоціації органів місцевого самоврядування в АРК 

можуть вносити на розгляд Верховної Ради АРК рекомендації та пропозиції в 

установленому законом порядку. Порядок взаємодії Верховної Ради АРК з 

асоціаціями органів Місцевого самоврядування в АРК та іншими 

добровільними об’єднаннями органів місцевого самоврядування визначається 

на взаємопогодженій основі. 

Відповідно до Конституції України з метою забезпечення збалансованого 

соціально-економічного, культурного та іншого розвитку регіону Верховна 

Рада АРК і органи місцевого самоврядування на взаємопогодженій основі та в 

порядку, визначеному Конституцією АРК і законодавством України, можуть 

об’єднувати фінансові та матеріальні кошти, майно, координувати діяльність 

органів і служб, установ і організацій для підготовки та реалізації спільних 

програм і проектів, спільного вирішення інших питань, віднесених до їх 

компетенції, у тому числі у сфері: 

а) освіти, охорони здоров’я, землеустрою, архітектури та містобудування, 

охорони навколишнього природного середовища, організації і координації 

зовнішньоекономічної діяльності, використання природних копалин, 

транспорту, будівництва і ремонту доріг, водопостачання, зв’язку, забезпечення 

паливними та іншими енергоресурсами, будівництва і реконструкції 
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промислових об’єктів, об’єктів комунального та соціально-культурного 

призначення, організації контролю за якістю і безпекою будівельних і 

ремонтних робіт, організації санітарно-епідемічного контролю, охорони й 

використання пам’яток історії та культури природних заповідників, організації 

туристичної та курортно-рекреаційної діяльності, архівної справи, організації 

та забезпечення діяльності бібліотек, музеїв, театрів та інших питань; 

б) здійснення програм підготовки кадрів, підготовки та реалізації програм 

зайнятості населення і використання трудових ресурсів, програм допомоги і 

сприяння малозабезпеченим сім’ям і громадянам, пенсіонерам та інвалідам, 

багатодітним сім’ям, здійснення молодіжних програм, у тому числі з питань 

бездоглядності неповнолітніх, програм у сфері науки й культури, а також 

фізкультури і спорту, програм запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, 

а також підготовки і реалізації інших програм і проектів. 

Порядок взаємодії органів влади, установ і організацій АРК і органів 

місцевого самоврядування визначається угодами або погодженими рішеннями 

Верховної Ради АРК і місцевих рад. У сфері спільної діяльності може 

здійснюватися погоджена кадрова політика. 

Місто Київ відповідно до Конституції України є столицею України. 

Місто Київ, як столиця України, є:  

1) політичним та адміністративним центром держави;  

2) місцем розташування резиденції глави держави – Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

Конституційного Суду України, Верховного Суду України, центральних 

органів державної влади;  

3) духовним, культурним, історичним, науково-освітнім центром 

України;  

4) місцем розташування дипломатичних представництв іноземних 

держав та міжнародних організацій в Україні.  
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Місто Київ є місцем розташування Київської обласної ради та Київської 

обласної державної адміністрації та їх органів та місцем розташування 

відповідних органів виконавчої влади і місцевого самоврядування. 

Столичний статус міста покладає на органи місцевого самоврядування та 

органи виконавчої влади додаткові обов’язки та гарантує цим органам надання 

з боку держави додаткових прав. 

Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною 

громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в 

місті ради (у разі їх утворення) та їх виконавчі органи. Місцеві державні 

адміністрації підзвітні і підконтрольні відповідним радам у частині 

повноважень, делегованих їм відповідними радами.  

Система місцевого самоврядування у місті Києві включає: територіальну 

громаду міста; міського голову; міську раду; виконавчий орган міської 

ради; районні ради (у разі їх утворення);виконавчі органи районних у місті 

рад; органи самоорганізації населення. 

Районні ради можуть утворюватися за рішенням територіальної громади 

міста Києва, прийнятого шляхом проведення місцевого референдуму, або за 

рішенням Київської міської ради. 

Рішення територіальної громади міста Києва або Київської міської ради 

щодо утворення (не утворення) районних рад повинні бути прийняті до дня 

чергових виборів. 

Місцеве самоврядування у місті Києві здійснюється територіальною 

громадою міста як безпосередньо, так і через Київську міську раду, районні в 

місті ради (у разі їх утворення) та їх виконавчі органи. 

Члени громади мають право в установленому порядку організовувати і 

брати участь у зборах громадян за місцем проживання, ініціювати розгляд у 

раді будь-якого питання місцевого самоврядування, створювати органи 

територіальної самоорганізації населення. 
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У місті Києві діють представницькі органи місцевого самоврядування – 

Київська міська рада, районні в місті ради (у разі їх утворення), які є 

юридичними особами. 

Порядок формування та повноваження міської, районних у місті рад 

визначаються Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» з 

особливостями, передбаченими цим Законом. 

Київська міська та районні в місті ради (у разі їх утворення) мають власні 

виконавчі органи, які утворюються відповідно Київською міською радою, 

районними в місті радами (у разі їх утворення), підзвітні та підконтрольні 

відповідним радам. 

У Київській міській раді діє Президія, яка є дорадчим органом ради, 

попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, які 

передбачається внести на розгляд ради. Рішення Президії мають 

рекомендаційний характер. 

До складу Президії ради входять міський голова, його заступник по роботі 

в раді, голови постійних комісій ради, уповноважені представники 

депутатських груп і фракцій. Президія діє на основі положення про неї, що 

затверджується Київською міською радою. 

Посадові особи органів місцевого самоврядування міста Києва: 

1. Київський міський голова: обирається шляхом прямих виборів 

відповідно до Закону України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015. 

2. Секретаріат Київської міської ради: утворюється радою. Його 

структура, чисельність, визначена відповідно до типових штатів, затверджених 

Кабінетом Міністрів України, та витрати на утримання встановлюються радою 

за поданням міського голови. Секретаріат за посадою очолює заступник 

міського голови – секретар міської ради. 

3. Заступник міського голови: одночасно секретар Київської міської 

ради обирається радою з числа її депутатів і здійснює функції та повноваження, 

передбачені статтями 50 та 56 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». За рішенням Київської міської ради на заступника міського голови – 
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секретаря ради може покладатися здійснення й інших повноважень з питань, 

пов’язаних з діяльністю Київської міської ради та її органів. 

У разі утворення районної в місті Києві ради голова, заступник голови 

районної в місті Києві ради обираються відповідною радою з числа її депутатів 

у межах строку повноважень ради таємним голосуванням. 

Перший заступник та заступники голови Київської міської державної 

адміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади, 

призначаються на посади та звільняються з посад Київським міським головою 

за погодженням відповідно з Президентом України та Кабінетом Міністрів 

України. Призначення та звільнення з посад заступників голови Київської 

міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень 

Київський міський голова погоджує з Київською міською радою. 

Крім повноважень, зазначених у ст. 13 цього Закону, у зв’язку з 

забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій Київський 

міський голова має такі додаткові повноваження:  

1) бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента 

України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються 

міста Києва;  

2) бере участь у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів 

загальнодержавного та міжнародного характеру;  

3) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом 

дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України – міста 

Києва;  

4) вносить на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів 

України проекти відповідних нормативно-правових актів та інші пропозиції з 

питань, що стосуються міста Києва як столиці України;  

5) бере участь у вирішенні питань щодо розміщення у місті Києві 

державних органів, представництв інших держав та міжнародних організацій, а 

також у протокольних заходах, що стосуються міста Києва;  
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6) вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо 

передачі до сфери управління Київської міської ради, передачі або продажу у 

комунальну власність територіальної громади міста Києва чи районів у місті 

Києві підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших 

об’єктів, що належать до державної або інших форм власності, а також часток 

(акцій, паїв), що належать державі в акціонерних товариствах, розташованих на 

території міста Києва, якщо вони мають важливе значення для забезпечення 

виконання містом Києвом столичних функцій;  

7) дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств та 

міських органів виконавчої влади подвійного підпорядкування;  

8) погоджує питання щодо створення, перепрофілювання або 

ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення, 

розташованих на території міста Києва;  

9) одержує інформацію щодо діяльності всіх підприємств, установ та 

організацій на території міста, незалежно від їх підпорядкування і форм 

власності, в частині, що стосується життєдіяльності міста Києва, та впливає на 

виконання містом Києвом столичних функцій. 

Місто-герой Севастополь є містом загальнодержавного значення із 

спеціальним статусом, що обумовлений: 

1) географічними, історичними та економічними особливостями міста; 

2) базуванням Військово-Морських Сил України і основної бази 

Чорноморського флоту Російської Федерації, що тимчасово перебуває на 

території міста Севастополя; 

3) особливостями формування місцевого бюджету; 

4) особливостями здійснення виконавчої влади та місцевого 

самоврядування. 

Органи місцевого самоврядування і органи державної влади у місті 

Севастополі забезпечують у межах своїх повноважень, визначених законами 

України, здійснення містом таких особливих функцій: 
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1) створення належних умов для базування Військово-Морських Сил 

України і основної бази Чорноморського флоту Російської Федерації, що 

тимчасово перебуває на території міста Севастополя; 

2) здійснення заходів щодо збереження та відновлення пам’яток 

історії, культури, релігії, архітектури та містобудування, заповідних та 

природних зон і ландшафтів, що мають національне значення; 

3) виконання згідно із законом інших функцій міста Севастополя. 

Місцеве самоврядування у місті Севастополі здійснюється територіальною 

громадою міста Севастополя, територіальними громадами сіл, селища, міста 

Інкерман безпосередньо, а також через Севастопольську міську, районні в місті 

ради, сільські, селищну, міську ради, які обираються відповідно до Закону 

України «Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів», і органами самоорганізації населення. 

Територіальна громада міста Севастополя не включає в себе жителів 

територіальних громад сіл, селища, міста Інкерман. 

Організація діяльності та повноваження Севастопольської міської ради та 

районних у місті рад (у разі їх утворення) визначаються законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» і «Про статус депутатів місцевих рад» з 

особливостями, передбаченими цим Законом. 

Міська та районні у місті державні адміністрації підзвітні й підконтрольні 

відповідним радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними 

радами. 

Місцеве самоврядування у місті Інкерман та населених пунктах, які 

входять до складу Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської 

сільських рад та Качинської селищної ради, здійснюється безпосередньо, а 

також через сільські, селищну, міську ради відповідно до законів України «Про 

вибори депутатів Верховної Ради АРК, місцевих рад та сільських, селищних, 

міських голів» та «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Система місцевого самоврядування у місті Севастополі включає: 

територіальну громаду міста Севастополя; Севастопольського міського голову; 
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Севастопольську міську раду; виконавчий орган Севастопольської міської ради; 

районні у місті ради (у разі їх створення); виконавчі органи районних у місті 

рад (у разі їх створення); територіальні громади міста Інкерман, населених 

пунктів, що розташовані на території Севастополя та входять до складу 

Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, Тернівської сільських рад та 

Качинської селищної ради; Андріївського сільського голову, 

Верхньосадівського сільського голову, Орлинівського сільського голову, 

Тернівського сільського голову, Качинського селищного голову та 

Інкерманського міського голову; Андріївську, Верхньосадівську, Орлинівську, 

Тернівську сільські ради, Качинську селищну раду та Інкерманську міську 

раду; виконавчі органи Андріївської, Верхньосадівської, Орлинівської, 

Тернівської сільських рад, Качинської селищної ради та Інкерманської міської 

ради; органи самоорганізації населення. 

Представницькі органи місцевого самоврядування, порядок їх формування 

та їх повноваження 

Порядок формування та повноваження місцевих рад міста Севастополя, 

який має спеціальний статус, визначаються Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з особливостями, передбаченими цим Законом. 

Севастопольська міська рада є представницьким органом територіальної 

громади міста Севастополя, а також органом місцевого самоврядування, що 

представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, міста, які 

входять до складу міста Севастополя, і діє від її імені в межах своїх 

повноважень. 

Севастопольська міська рада одночасно є представницьким органом 

територіальної громади міста Севастополя та органом місцевого 

самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, 

селища, міста, які входять до складу міста Севастополя, у межах повноважень, 

переданих Севастопольській міській раді вищезазначеними сільськими, 

селищною і міською радами. 
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Сільські, селищна, міська ради, територія яких включена до складу 

території міста Севастополя, є представницькими органами відповідних 

територіальних громад і здійснюють повноваження, передбачені законами 

України. Частина повноважень, без яких неможлива реалізація загальноміських 

програм, може передаватися цими радами Севастопольській міській раді. 

Севастопольська міська рада, сільські, селищна і Інкерманська міська ради 

територіальних одиниць, що входять до складу міста Севастополя, формуються 

відповідно до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради АРК, 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» з урахуванням 

особливостей цього Закону. 

Севастопольська міська рада обирається у кількісному складі не менше 75 

депутатів. Севастопольська міська рада утворює президію, постійні комісії і 

секретаріат ради, затверджує відповідні положення про них. 

Президія є дорадчим органом Севастопольської міської ради, який 

попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що 

передбачається внести на розгляд ради. Рішення президії мають 

рекомендаційний характер. До складу президії ради входять Севастопольський 

міський голова, його заступник  секретар Севастопольської міської ради, 

голови постійних комісій та уповноважені представники депутатських фракцій 

і груп Севастопольської міської ради. 

За рішенням Севастопольської міської ради голови постійних комісій з 

питань бюджету та з питань соціального захисту населення можуть працювати 

в раді на постійній основі. 

Виконавчі органи місцевого самоврядування у місті Севастополі 

Єдиними в організаційному відношенні органами, які здійснюють функції 

виконавчих органів Севастопольської міської ради, районних у місті рад (у разі 

їх створення), а також функції місцевих органів виконавчої влади, є 

Севастопольська міська державна адміністрація, відповідні районні державні 

адміністрації у місті Севастополі. 
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З питань, віднесених до відання місцевого самоврядування, виконавчі 

органи місцевого самоврядування підзвітні та підконтрольні Севастопольській 

міській раді, відповідним районним у місті радам (у разі їх створення), а з 

питань здійснення повноважень у сфері виконавчої влади  органам виконавчої 

влади вищого рівня. 

Сільські, селищна, міська ради сіл, селища, міста, території яких включені 

до складу території міста Севастополя, відповідно до цього Закону утворюють 

власні виконавчі органи  виконавчі комітети, підзвітні і підконтрольні 

відповідним радам, або у випадку, передбаченому Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», приймають рішення про здійснення 

відповідними сільськими головами функцій виконавчих органів цих рад 

одноособово. 

 

2.5 Реформування системи місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування: сьогодення та перспективи 

 

Державотворчі процеси в Україні після здобуття незалежності відбувалися 

за вкрай складних та несприятливих умов, пов’язаних, насамперед, з важким 

тягарем проблем, які вона отримала в спадщину від Радянського союзу. 

Існуюча система державного управління в Україні є внутрішньо 

суперечливою, незавершеною і відірваною від людей. Після декількох спроб її 

реформування система залишається в цілому неефективною, бо поєднує як 

старі інститути, що залишились у спадок від радянської доби, так і нові 

інститути, які сформувалися у період незалежності України. 

Розбудова демократичної, соціальної та правової держави – це сучасний 

етап державотворення в Україні. Важливим акцентом у побудові такої держави 

є проведення науково обґрунтованого реформування усієї системи виконавчої 

влади. Результатом такого реформування має стати створення системи 

виконавчої влади, яка забезпечує ефективне державне управління як на 

центральному рівні, так і на місцевому, захист прав та законних інтересів 
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громадян, належний соціально-економічний розвиток відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць. 

Досвід розвинутих демократичних країн світу свідчить про те, що саме 

децентралізована виконавча влада з сильними інститутами місцевого 

самоврядування є найбільш ефективною формою організації державної влади. 

Ключовою проблемою, яка суттєво впливає на розуміння суті місцевого 

самоврядування і його місця у державі, є необхідність чіткого визначення кола і 

суті функцій і завдань, які повинні здійснювати на даному етапі розвитку 

країни органи місцевого самоврядування. Іншими словами, мова йде про те, чи 

потрібно, щоб органи місцевого самоврядування здійснювали власні 

повноваження, визначені законом, і одночасно загальнодержавні функції і 

завдання, або ж вирішували лише свої власні, так звані, питання місцевого 

значення. Це дискусійне питання вже тривалий час є предметом дебатів 

відомих науковців, державних діячів та громадськості. Адже, як відомо, 

зміцнення державної влади в центрі не може бути ефективним і корисним для 

суспільства в цілому без одночасної децентралізації функцій і завдань на рівень 

територіальних органів, яких обирають їх громади на основі загального, 

рівного, прямого виборчого права при таємному голосуванні. Саме за рахунок 

дотримання цього принципу місцеве самоврядування як реальність, як важлива 

ознака демократії, функціонує в переважній більшості розвинених країн. 

Як зазначалося вище, сама по собі ідея зосередження діяльності органів 

місцевого самоврядування на вирішенні питань місцевого значення не є новою 

і має своє джерело в наукових розробках про природні права громад, згідно з 

якими громада є рівною і незалежною від держави інституцією, а відтак, має 

право вирішувати лише свої власні, тобто місцеві справи, які випливають з 

інтересів і потреб самоврядних одиниць. Типовим прикладом цього було 

середньовічне місто. 

Упродовж тривалого часу теоретики державного управління намагаються 

обґрунтувати різницю між державними і місцевими справами. Однак всі ці 

спроби відзначаються тим, що вони спираються переважно на довільні й 
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недостатньо обґрунтовані міркування та висновки, оскільки межа між першим і 

другим колом завдань є нестійкою і кожна держава може провести її лише з 

урахуванням своїх політичних інтересів, історичних, культурних та інших 

традицій і особливостей. Яскравим прикладом відсутності таких критеріїв є те, 

що ті ж питання в одних країнах можуть бути віднесені до відання органів 

виконавчої влади, а в інших – до відання органів місцевого самоврядування. 

Аналізуючи відповідно до законодавства сучасний стан розподілу 

повноважень між місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування і практику діяльності цих органів, можна стверджувати, що 

проводився цей процес без достатньої послідовності та необхідної 

взаємоузгодженості законодавчих актів, прийнятих у різні часи та з різних 

питань організації місцевого самоврядування і виконавчої влади на місцях. 

На виконання Програми економічних реформ на 2010–2014 роки «Заможне 

суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», 

затвердженої Указом Президента України від 27.04.2011 № 504, у 2012 р. 

розпочато другий етап адміністративної реформи – мета якого удосконалення 

системи місцевого самоврядування розширення прав територіальних громад, 

децентралізація влади, подолання існуючих правових колізій та 

адміністративних протиріч.  

Система органів місцевого самоврядування покликана відігравати ключову 

роль у всіх політичних процесах, виступаючи складовою частиною політичної 

системи країни. Природа самого інституту самоврядування обумовлює 

розвиток функції поєднання інтересів, як громадян, представником яких вона є 

під час розбудови їх відносин з державними органами, так і держави, 

впроваджуючи на місцевому рівні політичні, соціально-економічні програми. 

Тому одним з найбільш пріоритетних завдань сьогодення продовжує 

залишатися законодавче врегулювання проблем, пов’язаних з реформуванням 

системи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування країни з одночасним розмежуванням їх повноважень. 
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Нормативне регулювання організації та діяльності органів місцевого 

самоврядування здійснюється не тільки за законодавством кожної держави, а й 

за нормами і положеннями, визначеними відповідними актами міжнародного 

рівня. У даному разі – це Європейська хартія місцевого самоврядування, яка 

ратифікована Верховною Радою України 15 липня 1997 року. Цей документ, 

обумовлюючи принципи та основні напрями розвитку місцевого 

самоврядування, водночас окреслює напрями його взаємовідносин з місцевими 

органами виконавчої влади. 

Слід зазначити, що абсолютного розподілу, повного відокремлення 

державних структур від самоврядних немає і бути не може. Однак тенденції, які 

визначають основні напрями їхньої діяльності, характер зв’язку між ними 

встановити варто. Допомогти в цьому можуть основні принципи, визначені у 

згаданій вище Європейській хартії місцевого самоврядування. 

Основний їх зміст полягає в наступному: 

– органи місцевого самоврядування є однією з основ будь-якого 

демократичного устрою; 

– саме на місцевому рівні право громадян на участь в управлінні 

громадськими справами може здійснюватися найбільш безпосередньо; 

– захист і зміцнення місцевого самоврядування роблять значний 

внесок у побудову європейського співтовариства, заснованого на принципах 

демократії і децентралізації влади; 

– органи самоврядування створюються демократичним шляхом, мають 

повноваження щодо прийняття необхідних рішень, користуються широкою 

автономією в межах своєї компетенції, порядку та засобів її здійснення; 

– загальний принцип місцевого самоврядування має бути визнаний у 

законодавстві і, за можливості, у конституції кожної країни; 

– право місцевого самоврядування повинно здійснюватися радами чи 

іншими представницькими органами, члени яких мають обиратися вільним, 

таємним, рівним, прямим і загальним голосуванням, і які повинні мати 

відповідальні перед ними виконавчі інституції. 
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На даний час в Україні продовжується процес імплементації Європейської 

хартії місцевого самоврядування. 

Разом з тим, слід зазначити, що на сьогоднішній день в державі існує певна 

суперечність – питома вага делегованих повноважень органів виконавчої влади, 

передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»2, 

значно перевищує власні (самоврядні) повноваження органів місцевого 

самоврядування. Це є порушенням основних принципів, на яких ґрунтується 

місцеве самоврядування. Стосовно цього у Європейській Хартії місцевого 

самоврядування зазначено: «Муніципальні функції, як правило, здійснюються, 

переважно, тими властями, які мають найтісніший контакт з громадянином». 

Таким чином, доцільною є передача органам місцевого самоврядування 

більшого кола повноважень щодо управління територіями та вирішення питань 

місцевого значення, тоді як місцеві державні адміністрації мають здійснювати 

лише контрольно-наглядові повноваження щодо законності рішень органів 

місцевого самоврядування, і це буде повністю узгоджуватися, зокрема, з 

положенням частини другої ст. 8 Європейської хартії місцевого 

самоврядування: будь який адміністративний нагляд за діяльністю місцевих 

властей, як правило, має на меті тільки забезпечення дотримання закону та 

конституційних принципів. 

Ураховуючи викладене, можна стверджувати, що пошук оптимальної 

моделі публічної адміністрації на місцях в цілому органічно пов’язаний з 

процесом децентралізації і деконцентрації повноважень центральних органів 

виконавчої влади з метою розмежування, збалансування та уникнення їх 

дублювання між місцевими державними адміністраціями та органами 

місцевого самоврядування. 

Деконцентрація передбачає передачу цих повноважень до територіальних 

органів центральних органів виконавчої влади та до місцевих державних 

адміністрацій. Децентралізація – делегування виконання державних 

повноважень органам місцевого самоврядування. 
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Що стосується децентралізації, то відповідно до Конституції України 

органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі 

повноваження органів виконавчої влади з відповідною передачею бюджетних 

ресурсів у вигляді закріплених за відповідними бюджетами загальнодержавних 

податків, зборів, обов’язкових платежів або їх частки, а також трансфертів з 

державного бюджету України. 

Таким чином, повноваження органів виконавчої влади, що передаються 

державою органам місцевого самоврядування – величина змінна і пов’язана з 

фінансовими та іншими державними пріоритетами. 

На даний час політикумом України визначено такі основні засади, на яких 

повинна базуватися трансформація системи публічної адміністрації на місцях, 

що є складовою широкомасштабної адміністративної реформи: 

–  дотримання принципу верховенства права як пріоритету прав та свобод 

людини і громадянина, гуманізму та справедливості в діяльності місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Адже в 

чинному Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» такі 

принципи, як верховенство права, гуманізм, визнання людини, її прав і свобод 

найвищою соціальною цінністю та головною метою місцевого самоврядування, 

взагалі не згадуються; 

–  забезпечення повсюдності місцевого самоврядування, яке має 

здійснюватися на всій території України без будь-яких обмежень, не лише в 

межах населених пунктів, а й на прилеглих до населених пунктів територіях; 

–  дотримання принципу субсидіарності – зі сфери компетенції органів 

виконавчої влади мають бути вилучені та передані до відання місцевого 

самоврядування повноваження, які можуть бути більш ефективно реалізовані 

територіальними громадами; 

–  реформування адміністративно-територіального устрою, головною 

метою якого має бути створення правових, економічних та організаційних умов 

для формування територіальних громад, які б володіли матеріальними, 
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фінансовими та іншими ресурсами в обсязі, достатньому для ефективної 

реалізації завдань та функцій місцевого самоврядування; 

–  трансформація місцевих державних адміністрацій від місцевих органів 

виконавчої влади загальної компетенції до контрольно-наглядових органів у 

структурі виконавчої влади – залишення за місцевими державними 

адміністраціями лише функцій виконавчої влади з питань, що не можуть бути 

передані органам місцевого самоврядування (громадська безпека, ліквідація 

наслідків стихійного лиха, боротьба із злочинністю, управління об’єктами 

державної власності тощо) та передача відповідним органам місцевого 

самоврядування функцій і повноважень організаційно-господарського 

характеру. 

Базуючись на зазначених засадах, законодавчо необхідно: 

–  чітко визначити, які питання відносяться до відання органів виконавчої 

влади, а які до органів місцевого самоврядування. При цьому до повноважень 

виконавчої влади мають бути віднесені повноваження, результати виконання 

яких (насамперед – правові, організаційні та соціально-економічні) пов’язані з 

інтересами населення України в цілому, в той час як повноваження місцевого 

самоврядування пов’язані із забезпеченням життєдіяльності територіальної 

громади та з наданням управлінських послуг її членам; 

–  переглянути статус територіальної громади як суб’єкта місцевого 

самоврядування первинного рівня. Закон повинен чітко визначити предмет 

відання та повноваження територіальних громад, у тому числі виключні. 

Зокрема, для забезпечення принципу повсюдності місцевого самоврядування 

(тобто розповсюдження юрисдикції територіальної громади на всю територію 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці) необхідно наділити 

органи місцевого самоврядування функціями, які зараз охоплюються поняттям 

«державне управління». Тобто органи місцевого самоврядування первинного 

рівня перетворюються на органи публічної влади з відповідними 

повноваженнями для надання всього спектра управлінських послуг громадянам 

і юридичним особам; 
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–  переглянути повноваження представницьких органів місцевого 

самоврядування та їх виконавчих органів. Повноваження, як загальні так і 

виключні, мають бути чітко окреслені та розмежовані за рівнями управління. 

Обсяг власних повноважень повинен максимально перевищувати обсяг 

делегованих повноважень. 

До повноважень районних і обласних рад та їх виконавчих органів слід 

віднести лише ті питання, які зачіпають інтереси жителів всього району та 

області або не можуть бути вирішені на рівні громади. При цьому розподіл 

повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів повинен 

здійснюватись таким чином, щоб, з одного боку, максимально наблизити 

процес прийняття рішення до громадянина, а з другого, ці органи мають 

володіти організаційними, матеріальними та фінансовими ресурсами, що 

забезпечують обсяг та якість соціальних послуг, які надаються населенню 

відповідно до загальнодержавних соціальних стандартів. 

За підсумками довготривалих пошуків оптимальної моделі регіонального 

управління було визнано необхідність внесення змін до Конституції України, 

які б у контексті удосконалення публічної адміністрації на місцях мали 

відкрити реальний шлях до прийняття пакету законів, спрямованих на 

удосконалення системи місцевого самоврядування та органів виконавчої влади 

в Україні. 

 

Контрольні питання 

1. Охарактеризуйте конституційні основи системи місцевих органів виконавчої влади в 

Україні  

2. Вкажіть основні нормативно-правові акти, які урегульовують правовий статус органів 

місцевого самоврядування в Україні. 

3. Визначте конституційно-правовий статус районної ради.  

4. Охарактеризуйте конституційні засади організації та діяльності Ради міністрів АР 

Крим. 

5. У чому полягає зміст конституційно-правового статусу місцевих органів пубдічної 

влади? Як Конституція та закони України визначають порядок організації та діяльності 

місцевих органів виконавчої влади? 

6. Охарактеризуйте конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій.  

7. У чому полягає особливість організації та діяльності органів місцевої державної 

виконавчої влади у містах Києві та Севастополі? 
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Рекомендовані нормативно-правові акти та література для підготовки до 
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РОЗДІЛ 3 

ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ДІЯЛЬНОСТІ 

МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

3.1 Нормативно-правове регулювання організації та діяльності 

органів місцевого самоврядування в Україні 

 

Понад 19 років тому в Україні почалася нова історія місцевого 

самоврядування, протягом цього часу відбувалося становлення юридичної 

основи його організації та функціонування. Тепер система джерел 

муніципального права є однією з найрозгалуженіших у системі права, що 

значною мірою впливає на швидкий розвиток та становлення нашої країни. 

У кожній державі, залежно від особливостей її політичного устрою, форми 

правління, історичних, політичних та інших чинників, місцеве самоврядування 

має свою специфіку і навіть назву. Так, Європейська Хартія, яку затверджує 

Закон України «Про ратифікацію Європейської Хартії місцевого 

самоврядування», розкриває суть місцевого самоврядування, і зводиться вона 

до гарантованого державою права та реальної здатності самих територіальних 

колективів, територіальних громад вирішувати самостійно питання місцевого 

значення, діючи у межах Конституції України та додаткових законів. 

Пріоритетним джерелом муніципального права України є Конституція 

України. Положення про здійснення народом України влади через органи 

місцевого самоврядування містяться в Основному Законі у ст. 5, право 

громадян впливати на органи місцевого самоврядування, брати участь в 

обранні голів на посади, а також у референдумах підтверджується ст. 38, 

гарантування й визначення державою місцевого самоврядування гарантує ст. 7. 

Органи місцевого самоврядування підпорядковуються насамперед Верховній 

Раді України, у п. 30 ст. 85, п. 15 ст. 92 розкриваються повноваження Верховної 

Ради України в системі місцевого самоврядування. 
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Ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» основні 

джерела муніципального права поділяє на загальні та спеціальні, найбільш 

повно зазначаються форми безпосереднього здійснення територіальними 

громадами місцевого самоврядування, повноваження представницьких органів 

місцевого самоврядування – сільських, селищних, міських, районних та 

обласних рад; загалом цей закон визначає систему роботи, організацію 

діяльності, шляхи виконання наказів, повноваження, функції і відповідальність. 

Під час своєї діяльності рада та виконавчий комітет ради у межах своїх 

повноважень приймає нормативні акти та інші акти у формі рішень, тоді як 

голова видає розпорядження. Всі акти є обов’язковими для виконання, що 

підтверджується ст. 144 Конституції України та ст. Закону України «Про 

місцеве самоврядування». Статтями 18 та 35 Закону України також 

закріплюються відносини з підприємствами, установами, організаціями та 

праця в галузях зовнішньоекономічної діяльності як придбання та реалізація 

продукції, надання послуг. Окрім сфери компетенції і джерел муніципального 

права можуть бути додані окремі повноваження, що закріплюється ст. 4 

Конституції України. 

Крім того, в юридичній сфері муніципального права вагома частина 

законів присвячена формуванню системи муніципального права України, яку 

утворюють інститути та норми. Інститути в даному випадку виступають 

групами правових норм, які регулюють системи відносин у сфері місцевого 

самоврядування. Вони також виступають як відносно самостійні, внутрішньо 

споріднені групи, що взаємодіють між собою, формуючи складну систему, 

кожна частина якої доповнює іншу і допомагає у систематизації та насамперед 

швидкому вирішенню питань серед населення. 

За юридичною силою норм розрізняють такі муніципально-правові норми: 

1) конституційні; 

2) законодавчі; 

3) підзаконних актів; 

4) міжнародно-правових актів тощо. 
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За змістом волі, яка в них висловлюється: 

1) уповноважуючи (норми, які надають або визначають права суб’єктів 

правовідносин); 

2) зобов’язуючі (норми, які передбачають обов’язки); 

3) заборонні (норми, які передбачають заборони щодо певних напрямів, 

способів або засобів діяльності, поведінки); 

4) дозвільні норми (норми, які передбачають дозволи поведінки щодо 

певної поведінки або діяльності). 

Так, сільські, селищні, міські ради відповідно до ч. 6 6. ст. 140 Конституції 

України можуть дозволити за ініціативою жителів створювати будинкові, 

вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення і наділяти їх 

частиною власної компетенції, що є дозвільною нормою у регулюванні 

відносин самоорганізації населення. 

Таким чином, згідно ст. 5, відповідно до якої «народ здійснює владу 

безпосередньо і через органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування». Згідно цього відносини між міськими та районними радами 

мають базуватися на правовій, організаційній та матеріально-фінансовій 

самостійності місцевих органів влади. Така автономія органів місцевого 

самоврядування полягає в тому, що вони мають свої повноваження, гарантії, 

обов’язки, визначені Конституцією, або законом України.  

Відповідно до ч. 1. ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування» 

органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються 

повноваженнями, гарантіями та обов’язками, самостійно приймають рішення і 

несуть відповідальність за свою діяльність. Організаційна автономія полягає у 

тому, що територіальні громади та їхні органи не є об’єктами державного 

апарату, тому вони мають право самостійно визначати свою структуру з тим, 

щоб вона забезпечувала ефективне правління.  

У ст. 20 закону зазначено, що державний контроль за діяльністю органів 

місцевого самоврядування може здійснюватися лише на підставі, у межах 

повноважень, що не суперечать Конституції України. 
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Матеріально-фінансова автономія місцевого самоврядування полягає у 

тому, що воно самостійно створює відповідальні за матеріальне майно громади 

(рухоме й нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля, 

природні ресурси, які перебувають у власності території громад тощо – 

відповідно до ч. 3 ст. 3 Закону України «Про місцеве самоврядування», ч. 1 ст. 

142 Конституції України) інстанції. Частина 6 ст. 16 Закону твердить: місцеві 

бюджети виступають самостійними і включаються до Державного бюджету 

України. Та система принципів місцевого самоврядування не вичерпується 

лише принципами його правової, територіальної та матеріально-фінансової 

самостійності. Закон називає й інші принципи (ст. 4), які умовно можна 

поділити на дві групи: властиві лише органам місцевого самоврядування та 

завдяки яким вони суттєво відрізняються від місцевих органів виконавчої влади 

(принципи виборності, колегіальності, підзвітності та відповідальності перед 

територіальними громадами); універсальні, тобто властиві як органам 

місцевого самоврядування, так і місцевим органам виконавчої влади (принципи 

народовладдя, законності, гласності, поєднання місцевих і державних 

інтересів). 

Територіальна громада згідно з ч. 1 та 3 ст. 140 Конституції України є 

первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його 

функцій, повноважень, тобто найбільш повноважним елементом системи 

місцевого самоврядування. Рада є важливим елементом системи 

самоврядування та здійснює її функції від територіальної ради згідно ч. 1 ст. 10 

Закону. Виконавчі органи в системі місцевого самоврядування є виконавчими 

органами сільських, селищних та міських рад (ч. 3 ст. 140 Конституції 

України). Очолює виконавчий орган сільський, селищний, міський голова, який 

обирається відповідною територіальною громадою, та є підзвітним, 

відповідальним і підконтрольним їй, а також відповідній раді (ч. 2 ст. 141 

Конституції України, ст.ст. 12, 42 Закону). 

Щодо відділів, управлінь та інших виконавчих органів сільської, селищної 

та міської ради, то відповідно до Закону України «Про місцеве 
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самоврядування» ч. 1 ст. 54 на практиці зазначені органи утворюються там, де в 

цьому є необхідність, переважно міськими радами міст обласного, 

республіканського та загального значення, де є великі обсяги виконавчої 

роботи. Україна, як про це вже зазначалося, не лише визначає, а й гарантує 

місцеве самоврядування ст. 7 Конституції України. Під гарантіями у даному 

випадку розуміється комплекс заходів, що дійсно гарантують реальне 

здійснення місцевого самоврядування територіальної громади та органами 

місцевого самоврядування, а також захист права на місцеве самоврядування. 

Відповідно до ст. 144 та 145 Конституції України права місцевого 

самоврядування захищаються у судовому порядку, і органи місцевого 

самоврядування можуть звернутися до суду. Вони можуть розраховувати на 

судовий захист для здійснення своїх повноважень і дотримання принципів 

місцевого самоврядування (ст. 11 Конституції України), будь-який нагляд за 

діяльністю місцевого самоврядування може бути призначеним лише з 

дотриманням законності та конституційності (ст. 8). 

Згідно з ч. 2 ст. 19 Конституції України органи місцевого самоврядування 

зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень, а також у спосіб, що 

передбачений Конституцією. Таким чином, статус місцевого самоврядування та 

його органів визначається саме законами. Проте в Законі України «Про місцеве 

самоврядування» є статутне право, на підставі якого з метою врахування 

історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших 

особливостей представницький орган самоврядування може прийняти статут 

територіальної громади; цей статус вноситься до реєстрації в органах 

Міністерства юстиції України і набуває правового характеру. 

Муніципальні права особистості базуються на «тріаді інтересів», які 

виникають у сфері місцевого самоврядування: 1) інтереси території; 2) інтереси 

територіальної громади; 3) інтереси конкретного жителя-члена громади. 

Територіальна громада виступає як єдиний чинник, що об’єднує природні 

та повсякденні потреби та інтереси системного характеру жителів певних 

територій. Серед функцій територіальних громад виділяють політичні, 
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економічні, соціальні, культурні та екологічні, які складають комплекс і мають 

інтегративне значення для системи функцій самого місцевого самоврядування. 

Функція щодо охорони навколишнього середовища відповідає ст. 9 Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991. 

У відповідності зі ст.ст. 71 та 141 Конституції України та Закону України 

«Про місцеві вибори» від 14.07.2015 територіальна громада згідно шляхом 

таємного голосування обирає терміном на п’ять років депутатів сільських, 

селищних, міських рад та їх голів. 

Найвищою формою волевиявлення територіальної громади щодо 

вирішення питань місцевого значення є місцевий референдум, закріплений ст. 7 

Закону України «Про місцеве самоврядування». Відповідно до ст. 70 

Конституції України право голосу на виборах мають громадяни України, які 

досягли на день їх проведення вісімнадцяти років. Ст. 6 Закону визначено 

питання, які можуть бути винесені на місцевий референдум. Пункт 2 ст. 8 

Закону втановлює, що рішення загальних зборів громадян враховують у своїй 

діяльності органи місцевого самоврядування. 

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про місцеве самоврядування» 

територіальні громади та її члени мають право на місцеву ініціативу, а порядок 

внесення місцевої ініціативи на розгляд ради визначається представницьким 

органом місцевого самоврядування або статутом територіальної громади. 

Система місцевих рад будується у повній відповідальності з існуючим в 

Україні адміністративно-територіальним устроєм. Систему адміністративно-

територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, 

області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Відповідно до ч. 2 ст. 5 

Закону України «Про місцеве самоврядування», у містах з районним поділом за 

рішенням територіальної громади міста або міської ради відповідно до цього 

Закону можуть утворюватися районні в місті ради. Районні в містах ради 

утворюють свої виконавчі органи та обирають голову ради, який одночасно є і 

головою її виконавчого комітету. 



88 

 

Області і райони належать не до категорії населених пунктів, а до регіонів. 

Тобто вони є лише територіальною основою, в межах якої вже існує певна 

сукупність територіальних громад, які функціонують на території відповідних 

областей і районів. Створювані на території регіональних одиниць районні та 

обласні ради є формою прояву та інтеграції волі й інтересів виборців, які 

мешкають на території базового рівня, що виявляється зокрема у тому, що 

згідно ст. 4 Закону України про вибори депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних та міських голів загальний склад районних рад визначається з 

урахуванням кількості територіальних громад адміністративно-територіальних 

одиниць, що входять до складу району, а загальний склад кількості обласних 

рад визначається з урахування кількості районів, міст обласного значення, що 

входять до складу області, тим самим забезпечуючи спільні інтереси 

відповідних територіальних громад сіл, селищ, міст (ст. 5 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»). 

Система місцевих рад як представницьких органів місцевого 

самоврядування складається з двох підсистем – базового та регіонального 

рівнів. Відмінності між цими двома підсистемами досить чітко зазначені у 

пунктах 1 і 2 ст. 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Правовий статус представницьких органів місцевого самоврядування – це 

сукупність його прав і обов’язків рад, а основою цих прав та обов’язків є 

повноваження місцевого самоврядування, які відповідно до п. 2 ст. 3 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» здійснюються як 

територіальними громадами безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування: представницькі й виконавчі органи базового рівня, а також 

через районні та обласні ради, які представляють інтереси територіальних 

громад базового рівня. 

Конституція України та Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виходять з принципу самостійності місцевого самоврядування. Така 

самостійність не є абсолютною, оскільки його повноваження можуть 

здійснюватися як територіальною громадою, так і через органи місцевого 
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самоврядування, в першу чергу, через представницькі (п. 2 ст. 2 Закону). 

Водночас територіальна громада правомочна вирішувати будь-яке питання, 

віднесене до відання місцевого самоврядування. 

Згідно з п. 3 ст. 10 Закону представницькі органи місцевого 

самоврядування, сільські, селищні, міські голови, виконавчі органи місцевого 

самоврядування діють за принципом розподілу повноважень у порядку і межах, 

визначених законами.  

Ради виконують представницькі функції відповідно до ст.ст. 25, 26, 43, 44 

Закону; виконавчі органи здійснюють виконавчі функції відповідно до 

ст.ст. 27–41 Закону; сільський, селищний, міський голова як головна посадова 

особа територіальної громади, обирається для здійснення повноважень, 

передбачених ст.ст. 12 та 43 Закону. При цьому ст. 11 Закону закріплює 

принцип верховенства рад стосовно виконавчих органів, за яким мають 

звітувати виконавчі органи. 

На підставі п.п. 1 і 2 ст. 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сільські, селищні, міські, районні у містах (у разі їх створення), 

районні, обласні ради складаються з депутатів, які обираються населенням 

відповідної території на основі загального, рівного і прямого виборчого права 

шляхом таємного голосування. 

Порядок організації і проведення виборів визначається Законом України 

«Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів». 

Виборчий процес здійснюється на засадах вільного і рівноправного висування 

кандидатів, рівності можливостей для всіх кандидатів і проведення виборчої 

кампанії; контролю за джерелами фінансування та витратами на виборчу 

кампанію; гласності і відкритості кампанії; свободи агітації. Виборчий закон 

визначає види місцевих виборів, строки і порядок їх проведення. Згідно зі ст. 9 

Закону вибори депутатів місцевих рад сільських,селищних, міських голів 

можуть бути черговими, позачерговими, повторними, замість тих депутатів і 

голів, які були, а також у разі утворення нової адміністративно-територіальної 

одиниці. 
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Відповідно до ст. 10 чергові вибори проводяться одночасно і 

призначаються не пізніше як за 90 днів до закінчення строку повноваження 

депутатів та голів поточного скликання. 

Згідно п. 3 ст. 45 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення 

про загальний склад місцевої ради, що має обиратися, приймається відповідно 

радою поточного скликання не пізніше ніж за 75 днів до дня виборів. Загальний 

склад сільської, селищної, міської, районної і місті ради має становити в 

адміністративно-територіальних одиницях з чисельністю населення: до 3 тисяч 

– від 15 до 25 депутатів; до 5 тисяч – від 20 до 30 депутатів; до 20 тисяч – від 25 

до 35 депутатів; до 50 тисяч – від 30 до 45 депутатів. За наявністю населення у 

кількості до 100 тис. обирається від 35 до 50 депутатів; до 250 тисяч – від 40 до 

60 депутатів; до 500 тисяч – від 50 до 75 депутатів. 

Органи місцевого самоврядування мають певні функції, у яких найбільш 

повно розкривається соціальне призначення місцевого самоврядування. 

Законодавство наділяє місцеві ради функціями керівництва, забезпечення, 

організації, контрою тощо. Разом із функціями органам місцевого 

самоврядування надаються також повноваження, які допомагають у здійсненні 

функцій. Оскільки відповідно до п. 2 ст. 23 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» місцеве самоврядування здійснюється 

територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, так і через 

сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через районні і 

обласні ради, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, 

селищ, міст, функції територіальних громад реалізуються переважно через 

відповідні ради та органи. У ч. 3 ст. 143 Основного Закону визначаються у 

загальному вигляді повноваження органів державної виконавчої влади, які 

делегуються органами місцевого самоврядування. Частина 4 цієї статті 

регламентує принцип самостійності місцевого самоврядування. 

Виняткові повноваження можна поділити на декілька груп: 
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1) пов’язані з реалізацією населенням форм волевиявлення та визначення 

статусу органів самоорганізації населення та добровільних об’єднань органів 

самоврядування; 

2) пов’язані з організацією роботи ради та утворюваних нею органів; 

3) повноваження у галузі планування та в бюджетно-фінансовій сфері; 

4) що випливають з контрольної функції ради; 

5) повноваження у галузі управління комунальною власністю; 

6) повноваження у галузі охорони природи, використання природних 

ресурсів; 

7) повноваження у сфері благоустрою та забудови населених пунктів; 

8) повноваження у сфері соціального захисту населення, забезпечення 

законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів людини і 

громадянина. 

Згідно з Конституцією України та Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» районні і обласні ради виконавчих органів не 

мають, а створюють свій виконавчий апарат. 

Відповідно до п.п. 5 і 6 ч. 1 ст. 25 Закону затвердження за пропозицією 

сільського, селищного міського голови структури виконавчих органів ради, 

загальної чисельності апарату ради та її виконавчих комітетів, витрат на їх 

утримання; утворення інших виконавчих органів ради згідно подань сільського, 

селищного, міського голови. У главі 2 Закону визначаються повноваження 

виконавчих органів зазначених рад. Главою 5 Закону визначається порядок 

формування, організації роботи органів і посадових осіб місцевого 

самоврядування, зокрема, у ст. 51 йдеться про виконавчий комітет сільської, 

селищної, міської, районної у місті ради; у ст. 52 – про повноваження 

виконавчого комітету; у ст. 53 – про організацію його роботи; у ст. 54 – про 

відділи, управління та інші виконавчі органи рад. На членів виконавчого 

комітету відповідної ради, які працюють у ньому на постійній основі, 

поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою 

роботою (ч. 4 ст. 12 Закону). 
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Функції виконавчого комітету закріплені п. 2 ст. 52 Закону, про скасування 

або зміну актів підпорядкованих йому відділів, управлінь та інших виконавчих 

органів, також до функцій виконавчого комітету відносяться: попередній 

розгляд проектів місцевих програм з різних питань, що стосуються 

економічного, культурного розвитку, цільових програм та проектів рішень; 

координація діяльності відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, 

підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності 

відповідної територіальної громади, заслуховування звітів про роботу їх 

керівників. 

Сьогодні сільська, селищна, міська, районна у місті рада може самостійно 

у межах затвердження нею структури і штатів створювати відділи, управління 

та інші виконавчі органи згідно ст. 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

Як уже згадувалося на початку статті, існують також органи 

самоорганізації населення як одного з елементів системи місцевого 

самоврядування, що здійснюється на рівні територіальних громад сіл, селищ, 

міст, районів у містах, визначається ст. 140 України, а також Законами України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та «Про органи самоорганізації 

населення». 

Таким чином, апарат органів місцевого самоврядування – це система, 

робота якої систематизована підрозділами, взаємодія котрих допомагає чіткій 

діяльності і результативності самоврядування в Україні. Діяльність органів 

місцевого самоврядування визначається та гарантується багатьма правовими 

акта, і сьогодні реалізація муніципального права, його подальший розвиток і 

вдосконалення залежать значною мірою від розвитку відповідної галузі науки 

та навчальної дисципліни, подальшого їх вдосконалення. 
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3.2 Правові чинники та проблеми регулювання місцевого 

самоврядування в Україні 

 

Самостійною формою народовладдя є місцеве самоврядування, яке 

враховує інтереси територій районів і міст. Самостійна реалізація населенням 

свого волевиявлення має давню традицію, яка виникла раніше, ніж держава. 

Століттями накопичений досвід становить сучасну теоретичну основу 

місцевого самоврядування, що знаходить своє втілення як у національному 

законодавстві, так і в міжнародних актах, зокрема у Європейській хартії про 

місцеве самоврядування, прийнятій у м. Страсбурзі 15 жовтня 1985 року. 

Основними ідеями місцевого самоврядування є відносна самостійність, 

відокремленість від органів державної влади; активна участь населення у 

громадських справах окремої території; тісний зв’язок місцевого 

самоврядування з національними, культурними, історичними традиціями і 

звичаями, що склалися на даній території; врахування природно-

територіальних, географічних особливостей території; державна підтримка 

органів місцевого самоврядування. 

Питання місцевого самоврядування є складовою конституційного ладу 

держави і регулюються Конституцією України та законами України. 

В Україні місцеве самоврядування «визнається і гарантується» 

Конституцією (ст. 7). За Конституцією України «Носієм суверенітету і єдиним 

джерелом влади в Україні є народ (ст. 5). Народ здійснює владу безпосередньо і 

через органи державної влади та органи місцевого самоврядування». У ст. 13 

Конституції України визначено: «Земля, її надра, атмосферне повітря, водні та 

інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні 

ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є 

об’єктами права власності Українського народу. Від імені Українського народу 

права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого 

самоврядування в межах, визначених Конституцією». 
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Дуже важливим є положення частини другої ст. 19 Конституції України, 

згідно з яким «органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх 

посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені Конституцією та законами України». 

Проблема правового регулювання місцевого самоврядування є 

визначальною для забезпечення його ефективного розвитку як одного з 

факторів зміцнення і розширення демократичних засад у державі. Слід 

зазначити, що за роки незалежності в Україні створено правову базу, яка 

охоплює майже всі важливі галузі політичного, суспільно-економічного життя 

країни. Було прийнято також низку законодавчих актів з питань місцевого 

самоврядування. 

Початком процесу створення й постійного вдосконалення правової бази 

місцевого самоврядування в Україні можна вважати 7 грудня 1990 року – день 

прийняття Закону України «Про місцеві ради народних депутатів Української 

РСР та місцеве самоврядування», з якого фактично розпочалася нова історія 

місцевого самоврядування у нашій країні. Наступні роки позначилися 

прийняттям цілого ряду нормативно-правових актів, покликаних законодавчо 

врегулювати багатогранну діяльність у цій сфері, в тому числі і на 

конституційному рівні. 

Конституція України, прийнята 28.06.1996, містить понад 20 статей, 

окремий розділ, що визначає роль і місце місцевого самоврядування в Україні, 

статус територіальних громад як його первинного суб’єкта, основні принципи 

формування і діяльності органів місцевого самоврядування, відносини, які 

виникають у процесі організації та функціонування місцевого самоврядування, 

гарантії його здійснення. 

Сьогодні, окрім  Конституції України, місцеве самоврядування 

регулюється низкою законів, головним з яких (базовим) є Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», прийнятий Верховною Радою 21.05.1997. 

Формування (обрання) представницьких органів місцевого самоврядування – 

сільських, селищних, міських, районних у містах, районних, обласних рад, а 
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також міських, селищних, міських голів – регулюється Законом України «Про 

місцеві вибори», прийнятим 14.07.2015 Законом, який визначає права і 

повноваження, гарантії діяльності депутата місцевої ради як однієї з 

центральних фігур місцевого самоврядування є Закон України «Про статус 

депутатів місцевих рад», прийнятий від 11.07.2002. До переліку законодавчих 

актів, якими сьогодні регулюється діяльність місцевого самоврядування, також 

належать Закони України «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про органи самоорганізації населення», прийняті відповідно 7 червня і 11 

липня 2001 р., та деякі інші. Окремі норми, які більшою чи меншою мірою 

торкаються місцевого самоврядування, містять майже всі так звані галузеві 

закони України. Говорячи про нормативно-правову базу місцевого 

самоврядування в Україні до згаданих законів варто додати укази Президента 

України, відомчі нормативні акти. Їх наявність є свідченням значимості 

місцевого самоврядування, його визначальної ролі у житті суспільства і 

держави. 

Оцінюючи сучасну правову базу місцевого самоврядування в Україні, 

потрібно зазначити, що вона в основному відповідає загальновизнаним 

світовим нормам і вимогам, зокрема положенням Європейської хартії про 

місцеве самоврядування, іншим міжнародним документам з цього питання, 

враховує історичний досвід розвитку місцевого самоврядування в Україні, 

досягнення сучасної вітчизняної та світової науки і практики у відповідній 

сфері. Життя незаперечно підтвердило дієздатність існуючих законів, що 

стосуються самоврядування, абсолютної більшості їх норм, їх позитивну роль в 

організації і розвитку місцевого самоврядування, тим самим – у забезпеченні 

зміцнення демократичних засад в Україні. 

Одночасно цілком природним є й той факт, що практика виявила слабкі 

місця, певні прогалини у законодавстві про місцеве самоврядування, які 

фактично державам що перебувають у стані повільного розвитку по відносно 

розвинених країн, таких як США, Франція, Польща, Швеція, Швейцарія, 

Німеччина та інші. На думку багатьох депутатів, практичних працівників 
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органів місцевого самоврядування, а також науковців, чинне законодавство не 

дає чіткої, однозначної відповіді на деякі питання, насамперед щодо 

первинного суб’єкта місцевого самоврядування – територіальної громади. Так, 

відповідно до ст. 140 Конституції України територіальна громада – це жителі 

села (чи добровільне об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл), 

селища, міста. Більш повне, уточнене визначення терміна «територіальна 

громада» дає ст. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»: 

«жителі, об’єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є 

самостійними адміністративно-територіальними одиницями або добровільне 

об’єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр».  

На практиці виникають конкретні запитання, зокрема, пов’язані зі 

статусом члена територіальної громади. Наприклад, який час громадянин 

повинен прожити на відповідній території, щоб вважатися постійним жителем 

села, селища, міста? Чи можна вважати постійно проживаючим на території 

населеного пункту (а отже повноправним членом територіальної громади) 

військовослужбовця, який проходить строкову службу у військовій частині, 

дислокованій у даному населеному пункті, чи особу, яка за вироком суду 

відбуває тут покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі ? Чи можна 

вважати членом відповідної територіальної громади громадянина іншої 

держави чи особу без громадянства, яка постійно (або тривалий час) проживає 

у даному селі, селищі, місті? На ці запитання чинне законодавство чіткої 

відповіді не дає. 

Вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів є 

вільними і відбуваються на основі гарантованого Конституцією України 

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування. 

Відповідно до чинного Закону України «Про вибори депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів» вони проводяться за мажоритарною 

системою. Кандидати у депутати та на посаду сільського, селищного, міського 

голови висуваються зборами виборців за місцем їх проживання, трудової 

діяльності або навчання чи шляхом самовисування, а також місцевими 
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осередками політичних партій, громадськими організаціями. При цьому однією 

з вимог до кандидата є його проживання на відповідній території (ст.ст. 1–4, 6, 

27–29 виборчого Закону). Такий порядок сьогодні найбільше відповідає 

принципу самостійності місцевого самоврядування у вирішенні питань 

місцевого життя, створює умови для членів відповідної територіальної громади 

брати активну участь у виборчій кампанії на всіх її етапах. 

Разом з тим, життя не стоїть на місці. Останнім часом досить поширеною 

стає ідея проведення місцевих виборів за пропорційною системою. Сьогодні 

залишається законодавчо не повністю врегульованою і проблема діяльності, 

взаємовідносин територіальних громад, органів місцевого самоврядування в 

містах обласного значення, територія яких відповідно до існуючого 

адміністративно-територіального устрою включає інші населені пункти, де 

функціонують окремі територіальні громади, обрані ними місцеві ради, інші 

органи місцевого самоврядування. Проблема полягає у тому, що, з одного боку, 

кожна із згаданих територіальних громад відповідно до законодавства є 

самостійною у вирішенні питань місцевого значення на своїй території, а з 

іншого – їх життєдіяльність забезпечується спільними, єдиними для всіх 

системами енергопостачання, охорони здоров’я, освіти, соціального захисту 

тощо, тобто відокремлено нормально існувати кожна з них не може. 

Окрім наведених вище проблем існує ще низка недоречностей, які 

потребують удосконалення. Зокрема, приймаючи будь-який нормативний акт, 

окрім урахування Конституції України, діючих нормативних актів та 

ратифікованих Україною міжнародних документів, необхідно враховувати і 

досвід іноземних держав. Так, наприклад, у Німеччині на відміну від України 

існує наступний стан речей: 

 чіткий поділ повноважень між рівнями вертикальної виконавчої влади; 

 добровільне прийняття низовими ланками від вищих органів 

додаткових повноважень або відмова від них; 

 сильна фінансова основа самоврядування; 
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 довголітнє функціонування самоврядування з різними його варіантами 

формування керівних органів, що повністю реалізується на практиці. 

Недостатня увага місцевої влади до вивчення іноземного досвіду. 

Наприклад, поляки говорять, що вони готові поділитися своїм досвідом і з 

Україною, проте, за словами українців, створення подібних проектів їм поки що 

не приходить в голову. 

Це дуже добре продемонстрував візит депутатів місцевих рад Сходу 

України на навчальний семінар до Польщі, де донбаським управлінцям було 

запропоновано обмінюватися не лише проектами, але навіть і простими ідеями, 

як зробити життя громадян зручнішим. 

За рахунок суспільних організацій у Польщі розв’язуються проблеми 

безробіття, соціальної реабілітації інвалідів, а також побутові проблеми 

територіальних громад – починаючи від вивезення сміття до організації 

виборчого процесу, чого немає в Україні. 

З часу прийняття Конституції і Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» до кінця не врегульованим (в основному для 

практичного застосування) залишається питання взаємовідносин сільських, 

селищних, міських рад (міст районного та обласного значення) з відповідними 

районними та обласними радами. 

Останні при вирішенні багатьох питань місцевого значення на практиці 

традиційно залишаються «вищестоящими», нерідко у тій чи іншій формі 

допускають втручання у справи окремих територіальних громад, їх органів, 

посадових осіб, не зважаючи на те, що відповідно до Конституції України, 

Закону про місцеве самоврядування їх роль в основному зводиться до 

представлення спільних інтересів територіальних громад, здійснення щодо 

інших розташованих на відповідній території органів місцевого 

самоврядування певних координаційних функцій. Найважливіші питання, 

зокрема, пов’язані із об’єктами спільної власності територіальних громад, 

створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами у їх статусі, 

проведенням на відповідній території консультативних опитувань, районні та 
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обласні ради можуть вирішувати лише за дорученням чи за пропозицією 

сільських, селищних, міських рад, що знаходяться на відповідній території 

(ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). З огляду на 

сказане, на мою думку, необхідно, з одного боку, уточнити і доповнити 

відповідні положення Закону про місцеве самоврядування, а з іншого – 

удосконалювати державний контроль за дотриманням законодавства. 

Важливою проблемою, пов’язаною з поглибленням демократичних 

процесів, що відбуваються в Україні, зокрема з розвитком місцевого 

самоврядування, є подальша децентралізація влади, більш чітке розмежування 

повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Відповідні повноваження органів державної влади, зокрема місцевих 

державних адміністрацій, повинні обмежуватись лише здійсненням контролю 

за дотриманням законодавства, виконанням делегованих органам місцевого 

самоврядування повноважень органів виконавчої влади і не призводити до 

втручання у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм 

власних повноважень. Питання може бути вирішено шляхом внесення 

відповідних доповнень і уточнень, перш за все, до розділу ІІІ («Компетенція 

місцевих державних адміністрацій») Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», кращого узгодження положень цього Закону із нормами Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Не завжди обґрунтованому втручанню районних та обласних державних 

адміністрацій у справи місцевого самоврядування сприяє здійснення 

держадміністраціями функцій виконавчих органів районних та обласних рад. 

Не випадково питання про необхідність створення виконавчих органів у цих 

радах неодноразово порушувалось депутатами, але поки що воно не вирішено. 

Практика незаперечно доводить необхідність кращого законодавчого 

врегулювання питань, пов’язаних із проведенням зустрічей депутатів, 

посадових осіб місцевого самоврядування із населенням, громадських слухань, 

реалізацією громадських ініціатив, розглядом звернень громадян, підвищенням 
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відповідальності депутатів, керівників органів місцевих рад за невиконання 

вимог закону, здійснення наданих їм повноважень. 

Органи місцевого самоврядування України щорічно приймають тисячі 

нормативних актів. Навіть звичайне ознайомлення з матеріалами, що 

друкуються у пресі, оприлюднюється іншими засобами масової інформації, дає 

підстави говорити, що певна частина рішень рад, їх виконавчих органів не 

узгоджується з чинним законодавством, а отже, є неправомірною. Є кілька 

причин такого стану. 

Одна з них – недосконалість законів, неузгодженість, а в окремих випадках 

– пряма суперечливість законодавчих норм, нечіткість формулювань, що 

допускає двозначне їх тлумачення. До цього варто додати нестабільність – 

численні зміни, що весь час вносяться до законодавства. Іншою причиною є 

недостатня обізнаність депутатів та посадових осіб місцевого самоврядування 

із законами. На жаль, у багатьох випадках це пояснюється не їх небажанням 

підвищувати рівень правових знань, а банальною неможливістю більш-менш 

детально ознайомитись хоча б з основними законами, що регулюють діяльність 

місцевого самоврядування. Згадані закони майже неможливо побачити на 

полицях книжкових магазинів навіть у великих містах, не говорячи вже про 

маленькі населені пункти, і це тоді, коли понад 90% органів місцевого 

самоврядування знаходяться в селах і селищах. 

Підсумовуючи сказане хотілося б підкреслити, що за роки незалежності в 

Україні, аж до 2017 року хоч і створено фундаментальну правову базу 

місцевого самоврядування, однак існує ще дуже багато проблем які потребують 

нагального вирішення та вдосконалення на основі досягнень сучасної науки і 

практики. 
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3.3 Проблеми правового забезпечення організації та діяльності 

місцевих державних адміністрацій 

 

Відповідно до ст. 1 Конституції України вона є суверенною і незалежною, 

демократичною, соціальною, правовою державою. Для побудови правової 

держави необхідною умовою є створення дієвої і ефективної системи 

законодавства, яка виступала б як регулятор усіх суспільних відносин, у тому 

числі і тих, що виникають при реалізації місцевими органами виконавчої влади 

своїх повноважень. Це обумовлено перш за все існуючим правовим порядком, 

який ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути 

примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 

лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України. Таким чином, роль законодавства у 

врегулюванні діяльності державних органів, у тому числі місцевих органів 

виконавчої влади, важко переоцінити, так як воно є тим визначальним 

чинником відповідно до якого повинна бути побудована вся система державної 

влади. Одним із чинників, що впливає на якість врегулювання суспільних 

відносин є ефективність законодавства. Проблема ефективності носить 

важливий науково-теоретичний та практичний характер. Удосконалення 

ефективності законодавства на теоретичному рівні дозволить розв’язати значну 

кількість практичних проблем, що виникають при повсякденному застосуванні 

правових норм місцевими органами виконавчої влади.  

До проблеми ефективності законодавства в цілому звертались багато 

вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема такі, як: В.Б. Авер’янов, 

В.В. Лазарев, В.Ф. Сіренко, П.М. Рабінович, Ф.Н. Фаткулин, Л.Д. Чулюкин. 

Даними вченими були розроблені загальні підходи до визначення поняття 

ефективності законодавства в цілому, однак у сучасній юридичній науці 

відсутні дослідження стосовно питання ефективності законодавства, що 

регулює діяльність місцевих органів виконавчої влади.  
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Однак, особливість діяльності місцевих органів виконавчої влади 

спонукає включення до системи законодавства також нормативних актів 

місцевих органів виконавчої влади та місцевих рад. Це обумовлюється тим 

фактом, що діяльність місцевих органів виконавчої влади проявляється не 

тільки у зовнішньому, виконавчо-розпорядчому впливі на відповідні об’єкти 

управління, але й у внутрішньо-організаційній діяльності, тобто такій, яка 

забезпечує функціонування самого суб’єкта управління. 

Таким чином, вищесказане дає нам змогу виокремити наступні рівні 

законодавства, що регулює діяльність місцевих органів виконавчої влади: 

– конституційний рівень; 

– рівень законів; 

– рівень підзаконних нормативно-правових актів, що у свою чергу 

поділяється на такі підрівні: 

а) акти Президента України, Постанови Верховної Ради України; 

б) постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; 

в) накази міністерств та інших центральних органів виконавчої влади; 

г) рішення місцевих державних адміністрацій та місцевих рад, а також 

акти інших місцевих органів виконавчої влади. 

Таким чином, можна зробити висновок про те, що під діяльністю 

місцевих органів виконавчої влади слід розуміти певний вплив, що здійснюють 

такі органи на конкретні об’єкти управління (підприємства, установи, 

організації, фізичні особи), а також дії направлені на організацію та 

забезпечення такої діяльності для досягнення максимального ефекту 

державного управління на місцевому рівні. 

В цілому законодавство, що регулює діяльність місцевих органів 

виконавчої влади, на конституційному рівні є достатнім. Це підтверджується 

тим, для врегулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади на 

конституційному рівні внесення певних змін до Основного закону якісно не 

вплине на ефективність державного управління на місцевому рівні. Змін та 
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новацій, перш за все, потребує законодавство про місцеві органи виконавчої 

влади на рівні законів. 

Загалом, оцінюючи стан законодавства, що регулює діяльність місцевих 

органів виконавчої влади на рівні законів, можна зазначити наступне. 

Рівень законодавчого регулювання є недостатнім. Значна частина не 

тільки місцевих органів, але й інших органів виконавчої влади, їх правовий 

статус, діяльність, законами не врегульовано або врегульовано неналежним 

чином. Яскравим прикладом цього може бути Закон України «Про місцеві 

державні адміністрації», відповідно до п. 11 ст. 16 даного Закону «місцеві 

державні адміністрації в межах, визначених Конституцією і законами України, 

здійснюють на відповідних територіях державний контроль за: …11) 

додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту 

та дорожнього руху». Хоча дана функція покладена на відповідні підрозділи 

органів МВС України. 

Також слід звернути увагу на те, що відповідно до ч. 2 ст. 43 згаданого 

Закону розпорядження голови державної адміністрації, що суперечать 

Конституції України, законам України, рішенням Конституційного Суду 

України, іншим актам законодавства або є недоцільними, неекономними, 

неефективними за очікуваними чи фактичними результатами, скасовуються 

Президентом України, Кабінетом Міністрів України, головою місцевої 

державної адміністрації вищого рівня або в судовому порядку. На нашу думку, 

скасування актів голови місцевої державної з підстав «недоцільності», 

«неекономності», «неефективності» є такими, що не відповідають змісту 

ч. 7 ст. 118 Конституції України, згідно якої скасування таких рішень можливе 

лише у випадках невідповідності актам законодавства. 

У більшості випадків правове регулювання діяльності місцевих органів 

виконавчої влади здійснюється на рівні Указів Президента України або ж 

Постанов Кабінету Міністрів України. Звичайно, така ситуація обумовлена тим 

фактом, що законодавець просто не в змозі врегулювати все коло питань, 

регулювання яких повинно здійснюватись на рівні законів. Однак, 
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Конституцією України, а саме п. 12 ст. 92 чітко визначено, що організація і 

діяльність органів виконавчої влади регулюються виключно Законами України. 

Таким чином, легітимність існування певних органів виконавчої влади 

ставиться під сумнів. На нашу думку, усунення подібного юридичного 

протиріччя доцільне у такий спосіб, що Верховна Рада України може прийняти 

закон у якому делегує повноваження Президенту України та Кабінету Міністрів 

України врегулювати питання організації і діяльності органів виконавчої влади 

до прийняття відповідних законів. 

Що стосується підзаконних нормативно-правових актів, то їх кількість у 

врегулюванні діяльності місцевих органів виконавчої влади є найбільшою. Це 

перш за все обумовлено тим, що даний вид нормативних актів більш детально 

врегульовує відповідне коло питань. Крім того, у разі відсутності закону 

підзаконні нормативно-правові акти досить часто заповнюють прогалини у 

правовому регулюванні діяльності не тільки місцевих, але й інших органів 

виконавчої влади. 

Загалом підсумовуючи стан законодавства, що регулює діяльність 

місцевих органів виконавчої влади можна зазначити наступне. Враховуючи 

вищевикладене, можна констатувати, що законодавства, яке регулює діяльність 

місцевих органів виконавчої влади є досить безсистемним, неузгодженим та 

суперечливим, низько ефективним та таким, що не завжди відповідає сучасним 

вимогам. Питання ефективності законодавства на думку автора є одним з 

найважливіших. Це перш за все обумовлено тим фактом, що дане поняття є 

комплексним, і крім того, досягнення максимального ефекту при правовому 

регулюванні діяльності місцевих органів виконавчої влади є тією метою до якої 

повинна прагнути наша держава. Саме ефективність законодавства є тим 

визначальним чинником, дослідження якого дозволяє визначити та вирішити 

проблеми, що виникають при застосуванні норм законодавства. 

У науковій літературі містяться досить різні підходи до визначення 

ефективності дії правових норм та законодавства в цілому. Так П. М. Рабінович 

під ефективністю дії правових норм розуміє всі суспільні наслідки їх дій: як ті, 
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що охоплювались передбаченням законодавця, так і ті, які законодавцем не 

були передбачені. В.В. Лазарєв зазначає, що під повною ефективністю 

розуміється стан законодавства, коли всі його цілі, найближчі, віддалені, 

остаточні, досягнуті з найменшими втратами, які стосуються різних соціальних 

цінностей, із максимально меншими економічними затратами і в найкоротший 

строк.  

Що стосується ефективності законодавства, яке регулює діяльність 

місцевих органів виконавчої влади, то його основною своєрідністю, на нашу 

думку, є те, що саме у цій сфері здійснюється безпосереднє, практичне 

виконання законів та підзаконних нормативно-правових актів, які 

конкретизують норми законів або забезпечують їх дотримання при здійсненні 

виконавчо-розпорядчої діяльності. Таким чином, з огляду на вищезазначене, 

узагальнюючим критерієм оцінки ефективності законодавства, що регулює 

діяльність місцевих органів виконавчої влади слід вважати створення таких 

умов, які необхідні для досягнення належних результатів, позитивних та 

якісних показників управлінської діяльності місцевих органів виконавчої влади. 

Розробка концепції ефективності законодавства у сфері державного 

управління є одним із найважливіших завдань держави, від його вирішення 

залежить значна кількість правових проблем, а саме таких, які пов’язані з 

трактовкою законів, указів, постанов, інших нормативних актів, права в цілому, 

визначенням їх місця і ролі серед інших правових інструментів. Це могло б, на 

наш погляд, вирішити значну кількість спірних або недосить чітких аспектів 

застосування законів та підзаконних нормативно-правових актів у сфері 

державного управління, як на загальнодержавному так і на місцевому рівні. 

Норми законодавства будуть результативними та ефективними лише у 

тому випадку, коли прийняття правового акту обумовлене реальними 

потребами, а принципи та методи правового регулювання є адекватними 

об’єктивному розвитку суспільних відносин. Доцільність нормативного акту, 

відповідність його існуючим суспільним відносинам, відповідність тенденціям 

розвитку законодавства є важливими передумовами його ефективності. 
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Ефективність законодавства також залежить від рівня нормотворчої техніки, 

яка повинна забезпечувати точне вираження волі правотворця у нормативно-

правових актах, чітку, ясну, зрозумілу редакцію правових актів. 

Як справедливо зазначає В. Б. Авер’янов: «Головним і визначальним 

недоліком стану законодавства, що регулює державне управління, стала 

помітна відірваність його від життя, нездатність впливати на розвиток 

соціально-економічних, політичних і духовно-моральних процесів, що 

відбуваються у нашій дійсності, виявленню їх причин, а також тенденцій 

подальшого розвитку; звідси слабка, неефективна роль законодавства у 

перевтіленні суспільства та незначний вплив його на правову свідомість, 

падіння його авторитету в масах» 

Найвиразнішим проявом ефективності законодавства, що стосується 

місцевих органів виконавчої влади, є його регулюючий вплив на рівень 

організації та діяльності механізму державного управління таких органів. 

Регулюючий вплив законодавства на діяльність місцевих органів виконавчої 

влади повинен бути направлений на створення такої моделі функціонування 

даних державних органів, за якої досягався б найбільший позитивний 

результат. Першочерговими завданнями при цьому мають бути такі, що 

направлені на чітке визначення правового становища місцевих органів 

виконавчої влади, їх структури та посадових осіб. Це має на меті науково 

обґрунтоване встановлення відповідного обсягу прав та обов’язків, завдань, 

співпідпорядкованості, порядку організації роботи та відповідальності. При 

цьому варто зазначити, що «найбільший ефект може бути досягнутий при 

врегулюванні правового становища не тільки окремих органів, а всієї їх 

системи. Лише тоді забезпечується скоординованість, взаємна узгодженість 

діяльності всіх або найважливіших органів управління». 

Крім об’єктивних факторів, що впливають на ефективність державного 

управління існують також і суб’єктивні. Це перш за все стосується 

нормотворчої та правозастосовної діяльності. Так, ще не всі посадові особи 

державних органів усвідомлюють, що нормативні акти, які регулюють 
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діяльність апарату управління виконують зовсім не формальну роль. За даними 

вибіркового соціологічного дослідження, проведеного наприкінці 2016 року 

приблизно тільки 46% опитаних керівників середньої ланки управління 

вважають, що їх службові права та обов’язки встановлені посадовою 

інструкцією, тоді як для 28% вони диктуються оперативною управлінською 

ситуацією, для 14% – безпосередньо керівником, а для 9% – усталеними 

управлінськими прецедентами. Симптоматично, що абсолютна більшість 

керівників не вважає невизначеність правового статусу істотною вадою у своїй 

роботі (ствердну відповідь дали менш як 2% респондентів). Така ситуація 

звичайно значно зменшує ефективність законодавства, що регулює діяльність 

місцевих органів виконавчої влади. Поліпшення правової культури керівників 

місцевих органів виконавчої влади безумовно позитивно вплине на 

ефективність законодавства. 

Таким чином, підсумовуючи все вищевказане, можна зазначити, що 

ефективність законодавства, яке регулює діяльність місцевих органів 

виконавчої влади залежить як від об’єктивних так і від суб’єктивних факторів. 

Крім того, діяльність направлена на вдосконалення такого законодавства на 

всіх його рівнях повинна стати одним із пріоритетних напрямків державної 

внутрішньої політики, що в подальшому призведе не тільки до поліпшення 

діяльності місцевих органів виконавчої влади, але й до певних позитивних 

зрушень у врегулюванні суспільних відносин загалом. Все вищевказане дає 

змогу суттєво покращити ефективність законодавства, що регулює діяльність 

місцевих органів виконавчої влади, а також слугує підґрунтям для проведення 

подальших наукових досліджень у даному напрямку. 

 

3.4 Проблеми правового забезпечення організації та діяльності 

районних та обласних рад 

 

Дослідження проблеми правових основ організації діяльності районних, 

обласних рад мають бути визначені на підставі здобутків вчених-дослідників 
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особливостей конституційно-правового регулювання місцевого 

самоврядування. Науковці, вчені та теоретики  доводять існування двох рівнів 

правового регулювання місцевих рад в конституційному (державному) праві: 

конституційний і законодавчий. Однак, діяльність органів місцевого 

самоврядування регулюється й міжнародними нормативно-правовим актами, 

ратифікованими у порядку, встановленому чинним законодавством, а органи 

місцевого самоврядування мають право приймати нормативні акти у межах 

компетенції. Відтак, є підстава про висновок щодо доповнення кількості рівнів. 

Зокрема, В. Кравченко виділяє три рівні конституційно-правового регулювання 

місцевого самоврядування: конституційний, законодавчий і статутний. 

А. Коваленко, відмічаючи існування також трьох рівнів, надає їм дещо іншого 

змістовного наповнення. Залежно від юридичної сили актів, ним виділено 

конституційний, законодавчий і підзаконний рівні.  

Відмічаючи безумовні здобутки дослідників проблеми особливостей 

конституційно-правового регулювання місцевого самоврядування, вважаємо за 

доцільне зазначити наступне. Більшість дослідників виділяли законодавчий 

рівень або законодавчі основи. Залежно від ознаки, яку було покладено в 

основу визначення рівнів, зазнавав змін їх зміст. Можливо, неоднозначність 

сприйняття певного рівня була б усунена, якщо формулювання назви рівня 

здійснювалось точніше. Так, замість законодавчого рівня або законодавчих 

основ, застосовувалося б «рівень регулювання законами». 

Чіткість класифікації необхідна, насамперед, для того, щоб з’ясувати 

сутність правових основ, усвідомити мету їх регулювання, визначити 

прогалини та запропонувати шляхи їх подолання. 

Отже, класифікація правових основ організації районних, обласних рад має 

бути проведена щодо правових норм, які регулюють організаційну побудову 

рад, забезпечують їх організаційну і функціональну єдність між собою, із 

суспільством в цілому, іншими органами місцевого самоврядування, органами 

державної влади.  
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Способом існування і вираження норми права виступає нормативно-

правовий акт. Теорією права визначено, що нормативно-правовий акт – 

офіційний акт – волевиявлення (рішення) уповноважених суб’єктів права, що 

встановлює (змінює, скасовує) правові норми з метою регулювання суспільних 

відносин. Нормативно-правовий акт виконує дві рівнозначні функції: функцію 

юридичного джерела права і функцію форми права. 

Вищенаведене надає підставу для висновку про те, що класифікація 

правових основ організації районних, обласних рад має бути проведена за 

такими групами нормативно-правових актів, норми яких регулюють:  

– адміністративно-територіальний устрій, 

– організаційно-управлінські відносини, 

– бюджетно-фінансові та матеріальні відносини. 

Нормативно-правові акти усередині кожної класифікаційної групи 

виділяються за юридичною чинністю: закони і підзаконні акти. 

Першою класифікаційною групою названа група нормативно-правових 

актів, норми яких регулюють адміністративно-територіальний устрій.  

Питання організації діяльності органів місцевого самоврядування, зокрема, 

районних, обласних рад нерозривно пов’язані з територіальним устроєм тому, 

що кожний орган діє у межах певної адміністративно-територіальної одиниці. 

Зазначається, що державна влада «територіально «розповсюджується» не на 

саму територію..., а на людей, які перебувають у межах певної території, у 

певному просторі, включаючи водний і повітряний». 

Ст. 1 Закону України «Про місцеві Ради народних депутатів та місцеве і 

регіональне самоврядування» від 07.12.1990, який втратив чинність, визначав, 

що територіальну основу регіонального самоврядування становлять район, 

область.  

Конституцією України і Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» віднесено до місцевого самоврядування районні і обласні ради, які 

представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст 
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(ч. 4 ст. 140 Конституції України). Таким чином, регіональне самоврядування в 

Україні з прийняттям Конституції було позбавлене конституційного статусу. 

В процесі обговорення якісно нового закону про місцеве самоврядування 

та впровадження концепції реформування місцевих органів влади 

висловлюється думка про запровадження нової системи адміністративно-

територіального устрою. Така точка зору має підґрунтя, однак вченими 

висловлюється думка про те, що запровадження нової системи 

адміністративно-територіального устрою не повинно бути поспішним, але 

науково обґрунтованим. Територіальний устрій, на думку С. Друзюка, має 

будуватись з врахуванням думки населення, його національних, історичних і 

культурних традицій, природних умов, на основі забезпечення економічної 

цілісності території, її керованості і розвитку місцевого самоврядування. 

Автори проекту Концепції державної регіональної політики України вважають, 

що система територіальної організації влади має наблизити процес управління 

до споживача соціальних послуг та забезпечити належну якість цих послуг 

шляхом концентрації матеріальних і фінансових засобів на відповідних 

територіальних рівнях управління. Своєю чергою, система областей склалася 

не завжди з врахуванням географічних, економічних, соціальних та інших 

чинників і очевидним є необхідність зміни територіального поділу областей. 

Така необхідність ґрунтується й на існуючій різниці у ресурсному потенціалі, 

території, кількісному складі населення, стані соціально-економічного 

розвитку. Разом з тим, перегляд складу областей обумовлює необхідність 

внесення змін до ч. 2 ст. 133 Конституції України, якою встановлено їх перелік. 

Цей процес є складним і регулюється нормами Розділу ХІІІ Конституції 

України. У п. 3 Рішення Конституційного Суду України від 13.07.2001 №11-

рп/2001 було надане тлумачення положення п. 13 ч. 1 ст. 92 Конституції 

України про те, що виключно законами України визначається «територіальний 

устрій України». Це положення треба розуміти так, що питання 

територіального устрою України, зокрема визначення змісту цього поняття, 

правового статусу і видів адміністративно-територіальних одиниць, 
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повноваження органів щодо вирішення питань адміністративно-

територіального устрою України врегульовується лише законом. Окремі 

повноваження з цих питань можуть бути надані законом органам місцевого 

самоврядування (ст. 143 Конституції України). 

Другою класифікаційною групою названа група нормативно-правових 

актів, норми яких регулюють організаційно-управлінські відносини. Систему 

таких нормативно-правових актів становить Конституція України, закони і інші 

нормативно-правові акти, норми яких визначать правовий статус районних, 

обласних рад, регулюють управління радою як певною організаційною 

структурою (внутрішньо управлінські відносини), а також зовнішні 

управлінські відносини, учасниками яких є, з одного боку, районна або обласна 

рада, а, з іншого, – район або область як складна економічна система: 

соціальний захист, земельні відносини, охорона навколишнього природного 

середовища, житлово-комунальне господарство, будівництво, транспорт, 

зв’язок, громадське харчування, побутове, торговельне обслуговування, освіта, 

наука, культура, охорона здоров’я, фізкультура і спорт, законність, охорона 

прав і свобод громадян. 

Конституція України, норми якої є нормами прямої дії, не визначає 

поняття «державне управління» – воно замінене поняттями «виконавча влада» і 

«місцеве самоврядування» (ст.ст. 118, 119). Ст. 143 Конституції України 

територіальним громадам села, селища, міста безпосередньо або через утворені 

ними органи місцевого самоврядування надані значні управлінські 

повноваження: щодо управління майном, яке знаходиться у комунальній 

власності, щодо затвердження програм соціально-економічного та культурного 

розвитку та контролю за їх виконанням; щодо утворення, реорганізації, 

ліквідації комунальних підприємств; повноваження у сфері бюджетних 

відносин та інше. Що стосується районних, обласних рад, Конституцією 

України встановлені такі повноваження, які відповідають більш високому 

управлінському рівню: затвердження програм соціально-економічного та 

культурного розвитку відповідних областей і районів та контроль їх виконання, 
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затвердження районних, обласних бюджетів та інше. Окремо слід зазначити 

право надання законом органам місцевого самоврядування окремих 

повноважень органів виконавчої влади та їх підконтрольність відповідним 

органам виконавчої влади з питань здійснення. 

Однак, Конституцією України, як зазначають дослідники, невизначеним 

залишено статус і порядок формування районних, обласних рад. Вважається, 

така невизначеність існує щодо органів місцевого самоврядування усіх рівнів. 

Законодавець встановлює бланкетну норму, якою визначатиме порядок 

формування, компетенцію.  

Ще однією особливістю конституційно-правового регулювання місцевого 

самоврядування є те, що ст. 140 Конституції України встановлене право, а не 

реальна здатність, як це вказано у Європейській Хартії про місцеве 

самоврядування, органів місцевого самоврядування регламентувати значну 

частину місцевих справ і управляти нею, діючи у межах закону і в інтересах 

місцевого населення, нести юридичну відповідальність. Реальна здатність 

означає можливість здійснення незалежного від державного бюджету 

бюджетного фінансування, визначення кола місцевих податків та зборів. Однак, 

у Конституції України та Законі України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» можна знайти відповідність більш як по двадцяти позиціях з тридцяти 

пунктів першої частини Європейської Хартії місцевого самоврядування. Це 

означає, що чинне українське законодавство дає органам місцевого 

самоврядування право регламентувати значну частину справ з управління 

державою. 

Управлінські повноваження районних, обласних рад можна розділити на 

внутрішні і зовнішні. Внутрішньо управлінські відносини регулюють норми 

підпунктів 1–6, 8, 10–11, 15 п. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», якою встановлено коло питань, що вирішуються 

виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради стосовно діяльності 

відповідної ради, а також ст.ст. 45–59, що регламентують порядок формування, 

організацію роботи органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 
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Зовнішніми можуть бути визнані відносини щодо делегування повноважень 

(ст. 44), норми підпунктів 7, 9, 12–14, 16–32 п. 1 ст. 43, норми пунктів 2, 3 цієї ж 

статті. 

Крім Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», система чинного законодавства містить низку нормативно-правових 

актів, які регулюють організаційно-управлінські відносини у сфері діяльності 

районних, обласних рад. 

Однак, доцільно більш докладно зупинитись на класифікації норм, які 

регулюють управлінські повноваження керівництва районних, обласних рад. 

Управлінські повноваження керівництва районних, обласних рад визначені 

у межах тих повноважень, які має районна, обласна рада. Ці повноваження 

можна розділити на статутні та зовнішні.  

Статутними названі повноваження, встановлені нормами, які визначають 

керівництво рад як посадових осіб місцевого самоврядування: п. 1–4 ст. 55; 

п. 1, 4 ст. 56; п. 8 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», норми Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 

службу в органах місцевого самоврядування». Висновок про те, що Закон 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» поширює дію на 

керівництво районних, обласних рад зроблений на підставі аналізу змісту норм 

цього Закону. Так, у ст. 3 вказано, що посадами в органах місцевого 

самоврядування є виборні посади, на які особи обираються або затверджуються 

відповідною радою. Ст. 10 регламентує, що прийняття на службу в органи 

місцевого самоврядування здійснюється «на посаду голови або заступників 

голови районної, обласної ради шляхом обрання відповідною радою». 

Зовнішніми названі повноваження, встановлені нормами, які регулюють 

взаємовідносини керівництва рад із відповідними радами, а також із 

громадянами, їх об’єднаннями, трудовими колективами, державними 

організаціями, іншими органами місцевого самоврядування: п. 5–7 ст. 55; 

п. 2, 3 ст. 56; ст. 57; п. 3, 4 ст. 58 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні». 
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При визначенні норм, які регулюють зовнішні повноваження керівництва 

районних, обласних рад, необхідно врахувати те, що вони є й депутатами 

місцевих рад. Відповідно до п. 1 ст. 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» голова районної, обласної ради обирається 

відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради. 

Такий самий порядок обрання заступника голови районної, обласної ради (п. 1 

ст. 56 Закону). 

Отже, особливістю статусу керівництва районних, обласних рад є те, що 

вони, поряд із повноваженнями депутата місцевої ради, повинні виконувати 

додаткові повноваження, визначені ст. 55, 56 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні».  

Третьою класифікаційною групою названа група нормативно-правових 

актів, норми яких регулюють бюджетно-фінансові та матеріальні відносини. 

Серед нормативно-правових актів, які входять до складу цієї 

класифікаційної групи, як основні є Конституція України, Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Бюджетний кодекс України. Крім цих, 

існує широке коло інших законів і підзаконних актів. 

Згідно Конституції України матеріальною і фінансовою основою місцевого 

самоврядування є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші 

кошти, земля, природні ресурси, що знаходяться у власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також об’єкти їх спільної власності, 

що перебувають в управлінні районних, обласних рад (ст. 142 Конституції 

України). Матеріальну і фінансову основу місцевого самоврядування, 

відповідно до Конституції України, визначає Розділ ІІІ Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», в якому вказано, що нею є рухоме і 

нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, позабюджетні цільові (в тому 

числі валютні) та інші кошти, земля, природні ресурси, що є у комунальній 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, а також 

об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і 

обласних рад (ст.ст. 60–70 Закону). 
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Наступне питання стосується природних ресурсів, які, відповідно до 

ч. 3 ст. 16 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», також 

відносяться до матеріальної основи місцевого самоврядування. Обласна рада не 

наділена правом володіти природними ресурсами. Вона має право: 

а) вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в 

оренду або під заставу цих об’єктів, а також придбання таких об’єктів в 

установленому законом порядку; б) вирішення в установленому законом 

порядку питань щодо управління такими об’єктами; в) вирішення відповідно до 

закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних 

ресурсів обласного значення, а також про скасування такого дозволу (ч. 19, 20 

ст. 43 Закону). 

Районна, обласна рада не володіє, а здійснює управління об’єктами 

спільної власності територіальних громад. Європейською Хартією місцевого 

самоврядування встановлено, що місцеве самоврядування повинно мати 

ресурси, необхідні для виконання своїх функцій. Невизначеність у чинному 

українському законодавстві питання про природні ресурси, про спільну 

власність територіальних громад, яка має статус комунальної, а також наявність 

права управління, але не володіння надає підставу для висновку про 

декларативну сутність і практичну неспроможність обласної ради як 

повноправної складової частини місцевого самоврядування. 

Фінансовою основою діяльності районних, обласних рад є місцеві 

бюджети. Обласні ради затверджують обласні бюджети, які формуються з 

коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між 

територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів, 

залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних 

соціально-економічних та культурних програм, контролюють їхнє виконання 

(ст. 61 «Місцеві бюджети» Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»). Крім того, органи місцевого самоврядування (і обласні ради, в тому 

числі) можуть мати позабюджетні цільові кошти (ст. 68 Закону). Однак, 
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правовий режим їх утворення і використання поки що не має чіткості і 

закінченості, потребує упорядкування сам склад позабюджетних коштів. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» визнає 

самостійність місцевих бюджетів. Однак, хоча ч. 1 ст. 143 Конституції України 

вказано на компетенцію територіальних громад села, селища, міста 

встановлювати місцеві податки і збори відповідно до закону, ч. 2 ст. 143 

Конституції вказано на те, що районні і обласні бюджети формуються з коштів 

державного бюджету. Звідси – існує думка про те, що відсутність 

конституційного закріплення права місцевого самоврядування на свій 

автономний від державного бюджет та свої податки і збори «завжди висітиме 

над місцевим самоврядуванням дамоклевим мечем». Існує також думка про 

фінансову незалежність органів місцевого самоврядування, що дозволило б 

зняти цілу низку проблем. 

Вважається, питання про самостійність місцевих бюджетів не означає їх 

автономії. Надання на рівні закону права органам місцевого самоврядування 

мати автономний бюджет призвело б до додаткового податкового 

навантаження на платника податків, а також до додаткових витрат на 

утримання апарату управління – адже виникла б необхідність у формуванні 

органів, спроможних контролювати надходження до місцевого бюджету та їх 

витрачання. Таке припущення ґрунтується на розумінні значення дефініції 

«автономія». Автономія (від грецького autos – сам та nomos – закон) власна 

закономірність, визначеність певного явища його внутрішніми законами. 

Автономія – право самостійно здійснювати державну владу або управління, 

надане конституцією якійсь частині держави. 

Рішенням Конституційного Суду України від 09.02.2000 № 1-рп/2000 

(справа про місцеве самоврядування) було припинене конституційне 

провадження у справі щодо відповідності Конституції України положення 

частини першої ст. 62 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до якого «у випадках, коли доходи від закріплених за місцевими 

бюджетами загальнодержавних податків та зборів перевищують мінімальний 
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розмір місцевого бюджету, держава вилучає із місцевого бюджету частину 

надлишку в порядку, встановленому законом про державний бюджет». 

Із положеннями частини третьої ст. 142 Конституції України 

узгоджуються положення частини четвертої ст. 61 та ч. 1 ст. 63 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до яких самостійність 

місцевих бюджетів гарантується власними та закріпленими за ними на 

стабільній основі законом загальнодержавними податками та іншими 

загальнообов’язковими платежами. Також ч. 1 ст. 62 визначає обсяг фінансової 

підтримки місцевого самоврядування, який не може перевищувати 

«мінімальний розмір місцевого бюджету». Такий мінімальний розмір має 

визначатись на основі нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя з 

урахуванням економічного, соціального, природного та екологічного стану 

відповідних територій виходячи з рівня мінімальних соціальних потреб, 

встановленого законом (ч. 2 ст. 62 Закону). 

На сьогодні ще не має законів, які б відповідно до Конституції України 

визначали порядок формування мінімальних бюджетів та нормативи бюджетної 

забезпеченості, рівень мінімальних соціальних потреб, мінімальний розмір 

місцевого бюджету. Тому місцеві бюджети формуються в порядку, 

встановленому законами про бюджетну та податкову системи (згідно з п. 9 

Розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону). 

В процесі обґрунтування Конституційним Судом України припинення 

провадження у справі № 1-рп/2000 від 09.02.2000 було виявлено прогалину у 

чинному законодавстві, яке регулює бюджетно-фінансові відносини місцевого 

самоврядування, внаслідок наявності якої місцеві бюджети втрачають частину 

фінансових ресурсів, що, у свою чергу, призводить до недофінансування і 

негативно впливає на спроможність органів місцевого самоврядування 

вирішувати питання розвитку відповідних територій. 

Звідси – є підстави для розробки економічно обґрунтованих нормативів 

бюджетної забезпеченості на одного жителя, закріплення такої норми законом 

(відповідно п. 1 ч. 2 ст. 92 Конституції України виключно законами України 
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встановлюються бюджетна система України) шляхом внесення змін до 

Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні». 

На цей час фактичними розпорядниками бюджетних ресурсів є районні та 

обласні державні адміністрації – адже вони складають і виконують районні і 

обласні бюджети (ст.ст. 61, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Глава 12 Бюджетного кодексу України), які затверджуються 

відповідними радами. 

Класифікація правових основ організації районних, обласних рад має бути 

проведена за такими групами нормативно-правових актів, норми яких 

регулюють: адміністративно-територіальний устрій; організаційно-управлінські 

відносини; бюджетно-фінансові та матеріальні відносини. Норми, які 

регулюють організаційно-управлінські відносини, у свою чергу, розділяються 

на дві підгрупи: внутрішньо управлінські та зовнішні. Якщо досліджувати 

проблеми правової основи діяльності керівництва районних, обласних рад, то 

ця група організаційно-управлінських норм поділяється на дві підгрупи: 

статутні та зовнішні. Аналіз норм чинного законодавства довів необхідність 

внесення доповнень до Бюджетного кодексу України та Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» у частині, що стосується розробки 

економічно обґрунтованих нормативів бюджетної забезпеченості на одного 

жителя. Закріплення такої норми сприяло б підвищенню самостійності 

діяльності районних, обласних рад через зміцнення їх фінансово-бюджетної 

основи. 

 

3.5 Проблеми правового забезпечення організації та діяльності 

сільських, селищних та міських рад. Удосконалення організації та 

діяльності виконавчих органів місцевих рад 

 

Виконавчі органи місцевих рад є обов’язковою складовою місцевого 

самоврядування. Вони виступають мірилом його гарантування, оскільки 

забезпечують функціонування сільських, селищних та міських рад, і внаслідок 
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цього визначають ефективність самоврядування в організації життєдіяльності 

населення на місцевому рівні та децентралізації державного управління. 

На сьогодні точиться багато розмов та дискусій щодо доцільності 

проведення муніципальної реформи в Україні. Проте її здійснення в Україні 

можливе лише шляхом забезпечення достатньої правової основи діяльності 

територіальних громад та її органів. Правове регулювання відіграє роль 

ефективного інструментарію для впровадження політичної волі, урахування 

світового та європейського досвіду в організації місцевого самоврядування, а 

також опрацювання кращої вітчизняної практики діяльності місцевих рад. 

Водночас правове регламентування діяльності публічних інституцій є 

необхідною умовою становлення правової держави, розвитку демократизму й 

інститутів громадянського суспільства. Конституція України (ч. 2 ст. 19) 

встановила позитивний принцип правового регламентування функціонування 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових 

осіб, закріпивши, що вони зобов’язані діяти лише на підставі своїх 

повноважень, у їх межах та у спосіб, що передбачені Конституцією й законами 

України. 

На відміну від цього, Європейська хартія місцевого самоврядування (ст. 4) 

зважає на негативний принцип юридичного встановлення компетенції, адже 

місцеві власті в межах закону мають повне право вільно вирішувати будь-яке 

питання, не вилучене зі сфери їх компетенції й вирішення якого не доручено 

жодному іншому органу. 

З огляду на це, на актуальність теми вказує той факт, що на сьогодні існує 

неоднозначність розуміння сутності органів місцевого самоврядування та, 

зокрема, виконавчих органів місцевих рад у різних нормативно-правових актах, 

їх завдань та функцій, що своєю чергою призводить до суттєвих проблем при 

застосуванні нормативних положень, які регламентують їх статус. 

У цьому контексті метою статті є розгляд нормативно-правового 

забезпечення діяльності виконавчих органів місцевих рад в Україні та пошук 

шляхів його вдосконалення. Завдання статті – аналіз положень про виконавчі 
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органи місцевих рад, окреслення кола проблем правового регулювання відділів, 

управлінь та інших виконавчих органів і шляхів її вирішення. 

Аналізуючи правову регламентацію виконавчих органів місцевих рад, 

необхідно насамперед згадати про те, що у ст. 140 Конституції України 

зазначено, що «...місцеве самоврядування здійснюється територіальною 

громадою... через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські 

ради та їх виконавчі органи», а ст. 141 Основного Закону визначає, що статус 

голів, депутатів і виконавчих органів ради та їх повноваження... визначаються 

законом». 

Конкретизуючи положення Конституції України, у ст. 5 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» (далі – Закон) вказується, що до 

елементів системи місцевого самоврядування належать: територіальна громада; 

сільська, селищна, міська рада;сільський, селищний, міський голова;виконавчі 

органи сільської, селищної, міської ради;районні в місті ради, які створюються 

у містах із районним поділом за рішенням територіальної громади міста або 

міської ради;районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст;органи самоорганізації населення. 

До того ж, у ст. 54 Закону йдеться про те, що сільська, селищна, міська, 

районна у місті рада в межах затверджених нею структури і штатів може 

створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення 

повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад. 

На основі норм зазначеного вище закону можна чітко стверджувати, що 

виконавчі органи місцевих рад є самостійним елементом системи місцевого 

самоврядування, який має притаманні йому особливості діяльності, функції та 

повноваження, визначені законодавством. 

Так, у розділі II цього Закону виділені повноваження виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад у сферах: 

– соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку 

(ст. 27); 
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– бюджету, фінансів та цін (ст. 28); 

– управління комунальною власністю (ст. 29); 

– житлово-комунального господарства (ст. 30); 

– будівництва (ст. 31); 

– освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту (ст. 32); 

– регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища 

(ст. 33); 

– соціального захисту населення (ст. 34); 

– зовнішньоекономічної діяльності (ст. 35); 

– оборонної роботи (ст. 36); 

– вирішення питань адміністративно-територіального устрою (ст. 37); 

– забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян (ст. 38); 

– відзначення державними нагородами, відзнаками Президента України та 

присвоєння почесних звань України (ст. 39). 

У практиці діяльності місцевих рад України створюються виконавчі 

органи за галузевою і функціональною ознаками, а також допоміжні виконавчі 

органи, що належать до апарату місцевої ради та її виконавчого комітету. За 

назвою вони можуть відрізнятися, але за правовим статусом охоплюються 

єдиним законодавчо визначеним поняттям «виконавчі органи місцевих рад». 

Виконавчі органи сільських, селищних, міських, районних у містах рад є 

підконтрольними і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення 

делегованих їм повноважень органів виконавчої влади – також 

підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. 

Важливе значення для визначення статусу виконавчих органів міських рад 

мають положення про структурні підрозділи (відділи, управління тощо), які 

повинні визначати місце цих органів як у системі міської ради, так і серед її 

виконавчих органів, їх взаємовідносини із виконкомами та галузевими 

органами вищого рівня, зокрема міністерствами та відомствами. Наприклад, у 

м. Львів функції та повноваження виконавчого комітету Львівської міської 
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ради регламентує рішення «Про затвердження Положення про виконавчий 

комітет Львівської міської ради» від 26.12.2006. Окрім того, відповідно до 

ухвали міської ради «Про затвердження структури виконавчих органів 

Львівської міської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих 

органів, витрат на їх утримання» № 94 від 06.07.2006 функціонують такі 

виконавчі органи Львівської міської ради, як юридичне управління Львівської 

міської ради, управління освіти, управління охорони здоров’я тощо. 

Оскільки положення про відділи, управління, інші виконавчі органи 

затверджуються відповідною місцевою радою, то форма та зміст положень про 

такі органи не мають однакових і обов’язкових для всієї країни приписів, 

унаслідок чого не існує єдиного підходу в підготовці проектів відповідних 

рішень місцевих рад. Залежно від ресурсного забезпечення діяльності 

представницького органу, юрисдикційної практики, опрацювання вимог 

наукової організації управлінської праці тощо, у правовій дійсності сучасного 

розвитку інституту місцевого самоврядування є якісно різні локальні правові 

акти, що визначають правовий статус виконавчих органів. 

За своєю структурою Положення про виконавчий орган містить норми, що 

окреслюють його місце й роль в управлінському процесі місцевої ради, 

визначають правовий статус та основи організації роботи. 

Відділи, управління та інші виконавчі органи місцевої ради утворюються 

сільською, селищною, міською, районною в місті радою для здійснення 

повноважень, що належать до відання виконавчих органів цих рад. їх 

структура, штати, а також загальна чисельність апарату ради і апарату 

виконкому затверджуються радою за пропозицією голови. 

Департаменти, відділи й управління створюються за галузевим і 

функціональним принципами для повсякденного управління різними галузями 

народного господарства, підпорядкованими комунальними підприємствами, 

установами, організаціями. 

Доцільно зазначити, що на практиці місцевими радами створюються такі 

відділи й управління: 
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– загальний відділ (організує діловодство, здійснює контроль за термінами 

проходження і виконання службових документів, технічне обслуговування 

роботи ради); 

– управління бюджету і фінансів; 

– управління планування та обліку; 

– управління економічного розвитку; 

– управління земельних ресурсів; 

– управління освіти і проблем молоді; 

– управління з гуманітарних питань; 

– управління транспорту, зв’язку і дорожнього господарства; 

– управління житлово-комунального господарства і теплоенергетики; 

– управління охорони здоров’я; 

– управління будівництва й архітектури; 

– управління з соціальних питань. 

Зазначений перелік не є обов’язковим чи вичерпним; рада може прийняти 

рішення про створення нових і реорганізацію існуючих відділів та управлінь. 

Якщо брати до уваги структуру виконавчих органів Львівської міської ради, то 

вона складається з таких підрозділів: 

 апарат виконкому Львівської міської ради; 

 юридичне управління; 

 управління охорони здоров’я; 

 управління житлового господарства; 

 управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 

населення; 

 управління транспорту та зв’язку; 

 управління культури і туризму; 

 управління охорони історичного середовища; 

 управління соціального захисту; 

 управління інженерного господарства; 
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 управління капітального будівництва; 

 управління освіти; 

 адміністративно-господарське управління; 

 управління економіки; 

 організаційне управління; 

 управління муніципальної дружини; 

 управління зовнішньоекономічних відносин та інвестицій; 

 управління комунальної власності; 

 управління архітектури; 

 управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин; 

 управління державної реєстрації; 

 управління молоді, сім’ї та спорту; 

 управління «Інформаційної політики та зовнішніх відносин»; 

 управління контролю і аудиту; 

 управління внутрішньої політики; 

 Управління екології та благоустрою; 

 управління «Дозвільний офіс»; 

 департамент «Адміністрація міського голови»; 

 департамент містобудування; 

 департамент економічної політики; 

 департамент фінансової політики; 

 департамент житлового господарства та інфраструктури; 

 департамент гуманітарної політики. 

До складу управлінь та департаментів належать відповідні підрозділи – 

відділи та сектори. 

Виконавчі органи підзвітні й підконтрольні раді, підпорядковані 

виконкому і сільському, селищному, міському голові. їх керівники (завідувачі 

відділів, начальники управлінь) призначаються і звільняються головою 

одноосібно, а у випадках, передбачених законодавством, – за погодженням із 
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відповідними органами виконавчої влади. Функції їх визначені відповідними 

положеннями про структурні утворення. 

Підпорядкування органів також є важливим складником таких актів, бо за 

цього окреслюються взаємовідносини координації й субординації у структурі 

муніципального управління. За ст. 54 Закону відділи, управління та інші 

виконавчі органи є підзвітними й підконтрольними раді, яка їх утворила, 

підпорядкованими її виконавчому комітету, сільському, селищному, міському 

голові, голові районної у місті ради. Ця норма забезпечує баланс у діяльності 

системи виконавчих органів, закріплює організаційні відносини між її 

основними елементами. Вважається, що цю норму закону потрібно тлумачити 

буквально і не поширювати її зміст на випадки забезпечення технологічного 

аспекту процесу управління. 

Водночас не менш важливим у діяльності виконавчих органів місцевих рад 

є розмежування їх повноважень та його правова регламентація у нормативно-

правових актах місцевих рад. Так, керуючись законодавством України, ухвалою 

міської ради «Про затвердження структури виконавчих органів Львівської 

міської ради, загальної чисельності апарату та її виконавчих органів, витрат на 

їх утримання» № 94 від 06.07.2006, враховуючи пропозиції виконавчого 

комітету та інших виконавчих органів ради, Львівська міська рада ухвалила 

рішення про затвердження розмежування повноважень між виконавчим 

комітетом, департаментами, відділами, управліннями, іншими виконавчими 

органами ради в межах повноважень, наданих законодавчо-нормативними 

актами України виконавчим органам міської ради. У вказаній ухвалі про 

розмежування чітко визначені повноваження виконавчого комітету Львівської 

міської ради, департаментів, управлінь тощо у напрямі уникнення дублювання 

функцій, прав та обов’язків тих чи інших органів Львівської міської ради. 

У процесі аналізу повноважень виконавчих органів влади потрібно окремо 

наголосити на ролі виконавчих комітетів місцевих рад. Виконавчий комітет 

утворюється відповідною радою на термін її повноважень у складі, відповідно, 

сільського, селищного, міського голови, районної у місті ради – голови 
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відповідної ради, заступника (заступників) сільського, селищного, міського 

голови із питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та 

інших виконавчих органів ради, інших осіб для здійснення виконавчих функцій 

і повноважень місцевого самоврядування, відповідно до Конституції України та 

чинного законодавства. До складу виконавчого комітету сільської, селищної, 

міської ради належать також за посадою секретар відповідної ради. 

Очолює виконавчий комітет, відповідно, сільський, селищний, міський 

голова, районної у місті ради – голова відповідної ради. Після закінчення 

повноважень ради, сільського, селищного, міського голови, голови районної у 

місті ради її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування 

нового складу виконавчого комітету. 

Зокрема, потрібно акцентувати увагу на статусі голови місцевої ради. 

Сільський, селищний, міський голова є головною посадовою особою 

територіальної громади відповідно села (добровільного об’єднання в одну 

територіальну громаду жителів декількох сіл), селища, міста, обирається 

відповідною територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого 

виборчого права шляхом таємного голосування терміном на чотири роки в 

порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній 

основі. Сільський, селищний, міський голова очолює виконавчий комітет 

відповідної сільської, селищної, міської ради, головує на її засіданнях. 

За змістом положень Закону, сільський, селищний, міський голова 

відповідає за стан дотримання законності в органах місцевого самоврядування, 

оскільки він є головною посадовою особою територіальної громади 

відповідного села, селища, міста (ч. 1. ст. 12 Закону). Голова несе персональну 

відповідальність як керівник виконавчого комітету сільської, селищної, міської 

ради. Це випливає із адміністративного, кримінального та податкового 

законодавства та інших нормативно-правових актів, тобто саме в такий спосіб 

законодавець пов’язує дотримання законності з функціями керівника. Проте в 
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чинному законодавстві про місцеве самоврядування це розписано не досить 

чітко. 

Обов’язок же щодо здійснення контролю за правовою роботою загалом, 

враховуючи контроль за відповідністю договірних відносин органів місцевого 

самоврядування чинному законодавству, ні за ким конкретно не закріплено. 

Основне навантаження з контролю, організації та методичного 

забезпечення договірних відносин органів місцевого самоврядування 

покладається на юридичну службу органів місцевого самоврядування. За 

відсутності в структурі органу місцевого самоврядування юриста чи юридичної 

служби ефективне використання правових форм управління стає 

проблематичним, оскільки застосування будь-яких правових форм вимагає 

спеціальної правової підготовки. 

Отже, треба зауважити, що в той час, коли Конституція України та Закон 

визначають лише систему і гарантії місцевого самоврядування в Україні, 

основи правового статусу, принципи організації та діяльності, відповідальності 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування, виникає необхідність 

більш конкретного регулювання таких питань. Положення про виконавчі 

органи повинні визначати правові засади, форми, порядок здійснення місцевого 

самоврядування його органами й посадовими особами. Це сприятиме 

ефективному вирішенню низки завдань місцевого самоврядування: виділенню і 

юридичному закріпленню становища виконавчих органів міських рад як однієї 

з найважливіших форм їх організації, обмежить втручання органів державної 

влади в діяльність місцевого самоврядування та дасть змогу розширити права 

міських рад у пошуку нових джерел прибутків. 

Аналіз законодавства та практики свідчить, що ради, виконавчі комітети 

скасовують акти відділів та управлінь, якщо вони суперечать законам, указам, 

постановам тощо, а також у випадках їх недоцільності в конкретній ситуації. 

Юридична відповідальність виконавчих органів міських громад як елемент 

їх правового статусу є гарантією реалізації ними своїх завдань та функцій, 

основою контролю за їх діяльністю. Цьому відповідають положення про права 
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місцевих рад застосовувати у встановлених випадках визначені санкції 

(скасовувати акти керівників виконавчих органів міськрад). Поряд із такими 

видами відповідальності виконавчі органи несуть також цивільно-правову 

відповідальність, що прямо випливає із положень Конституції, тому 

правильніше виділяти норми положень, що регулюють питання їх 

відповідальності в самостійний структурний підрозділ. 

Враховуючи значні зрушення, що відбулися у суспільстві після прийняття 

Конституції України та Закону, у положеннях про виконавчі органи міських 

територіальних громад було б доцільно ввести спеціальний розділ, у якому б 

визначався порядок їх утворення та здійснення діяльності, вказувалися шляхи й 

засоби виконання прийнятих ними рішень, регулювання питань щодо 

персональної відповідальності керівників і працівників цих органів, а також, 

відповідно, визначалися шляхи їх взаємодії з громадами для досягнення суті 

місцевого самоврядування. 

Отже, правове регулювання діяльності виконавчих органів має суттєве 

значення як для їх організації, так і належного функціонування. Для розвитку 

теорії і практики місцевого самоврядування потребують подальшого аналізу 

локальні правові акти, що визначають статус цих органів, а також опрацювання 

рекомендацій щодо їх розробки і прийняття. 

 

3.6 Роль та значення статутів територіальних громад у місцевому 

самоврядуванні 

 

Ст. 24 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» основні 

джерела муніципального права поділяє на загальні та спеціальні, найбільш 

повно зазначаються форми безпосереднього здійснення територіальними 

громадами місцевого самоврядування, повноваження представницьких органів 

місцевого самоврядування – сільських, селищних, міських, районних та 

обласних рад; загалом цей закон визначає систему роботи, організацію 

діяльності, шляхи виконання наказів, повноваження, функції і відповідальність. 
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Територіальна громада й органи місцевого самоврядування, будучи 

суб’єктами економічних, соціальних та політичних відносин, потенційно є 

джерелом локальної нормотворчості, що відповідає принципам ситуаційного 

управління, у сучасних умовах ця функція є малореалізованою або ж 

формальною, що гальмує, врешті-решт, розвиток муніципальних утворень. Із 

огляду на це, вивчення проблеми дотримання принципу нормативно-правової 

автономії місцевого самоврядування, передбаченого Європейською Хартією 

місцевого самоврядування, що реалізується переважно через розроблення 

місцевих статутів, є актуальним питанням удосконалення муніципального 

управління.  

Згідно зі Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» члени 

територіальної громади як основного суб’єкта місцевого самоврядування мають 

право на: участь у місцевих виборах і референдумах; працю у виконавчих 

органах місцевих рад; членство в органах самоорганізації населення; 

організацію зборів, мітингів; контроль за виконанням депутатами місцевих рад 

передвиборних програм, наказів виборців тощо. 

Кожен суб’єкт місцевого самоврядування також має право будь-якими 

засобами, не забороненими законами України, захищати власні права від 

порушень і протиправних посягань. 

Водночас слід зазначити, що гарантованість практичної реалізації цих 

прав, їх охорони і захисту перебуває сьогодні на низькому рівні. Це зумовлено 

кількома причинами: по-перше, через економічну неспроможність органи 

місцевого самоврядування часто не здатні на ефективне забезпечення і захист 

прав у сфері місцевого самоврядування; по-друге, в законодавстві України є 

чимало суперечливих аспектів, що ускладнює його застосування; по-третє, 

через низький рівень правової культури і правосвідомості населення зазвичай 

не знає ні своїх прав у сфері місцевого самоврядування, ні способів їх реалізації 

і захисту.  

Для того, щоби будь-яка з територіальних громад могла претендувати на 

реалізацію будь-якого з визначених законом прав, вона має володіти 
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правосуб’єктністю, інакше кажучи, бути визнаною з боку держави як 

самостійний суб’єкт публічно-правових, господарських та інших відносин. 

Для цього держава визначила порядок отримання статусу територіальної 

громади для жителів відповідної території. Цей порядок чітко передбачає 

державну реєстрацію головного статутного документа, що приймає 

територіальна громада безпосередньо або за допомогою представницького 

органу – ради – статуту територіальної громади, ухвалення якого і є тією 

відправною точкою, з якою виникає правосуб’єктність. У даному випадку 

територіальна громада нічим не відрізняється від будь-якої юридичної особи, 

що існує в межах нормативного поля України.  

Як свідчить зарубіжний і вітчизняний досвід, проблему врахування 

особливостей територіальних громад та неврегульованості багатьох питань 

законодавством могли б вирішити місцеві статути. Із огляду на викладене, 

статут територіальної громади – це основний акт місцевого самоврядування, і 

він повинен мати вищу юридичну силу щодо всіх інших актів, які приймають 

органи місцевого самоврядування.  

Статут територіальної громади можна розглядати як документ, що 

належить до сфери правових відносин; сукупність соціально-політичних та 

економіко-господарських взаємин між суб’єктами територіальної громади. 

Функціональна роль статуту територіальної громади полягає у 

врегулюванні особливостей здійснення місцевого самоврядування на території 

громади в межах, визначених законодавством держави. Під функціями 

сучасного статуту, на нашу думку, слід розуміти регуляторний та 

реформаторський вплив на різні сфери життя територіальної спільноти. 

Функції статуту територіальної громади: 

– легітимна – визначення легітимності громади та її суб’єктів. 

– правотворча – визначення умов для ефективного управління. 

– управлінська – уточнення правового поля діяльності суб’єктів. 

– інноваційна – забезпечення динаміки розвитку міста відповідно до 

стратегічного плану, закріплення механізмів інноваційних процесів. 
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– реформаторська – створення передумов для реформування життя 

громади. 

– правозахисна – визначені права, свободи та обов’язки суб’єктів 

громади, гарантії, відповідальність і способи захисту. 

– етична – визначення норм та правил взаємин суб’єктів громади. 

Однак, як показує аналіз, у низки місцевих статутів, прийнятих в Україні, 

не реалізовані, насамперед, такі позиції: статут має бути вільним від політичної 

або будь-якої іншої кон’юнктури; повинен забезпечити демократизацію 

місцевої влади, що визначено вимогами ефективного управління 

муніципальним утворенням та забезпечення соціальної стабільності; статут має 

бути конструктивним і розрахованим на перспективу, тому тимчасово може 

містити положення, впровадження яких потребує змін у існуючому правовому 

полі; статут не можна створювати під поза визначення легітимності громади та 

її суб’єктів визначення умов для ефективного управління уточнення правового 

поля діяльності суб’єктів; забезпечення динаміки розвитку міста відповідно до 

стратегічного плану, закріплення механізмів інноваційних процесів створення 

передумов для реформування життя громади визначені права, свободи та 

обов’язки суб’єктів громади, гарантії, відповідальність і способи захисту 

визначення норм та правил взаємин суб’єктів громади  

Очевидно також, що розроблення статуту – це справа насамперед самої 

територіальної громади. Запровадження статуту неможливе без розуміння 

мешканцями міста, села чи селища та органами їх самоврядування необхідності 

такого кроку. Це передбачає значну попередню роз’яснювальну, підготовчу 

роботу. В більшості областей України право на прийняття статутів 

територіальних громад майже не використовують, що не сприяє демократизації 

та реформуванню місцевого самоврядування. 

Такий стан справ значною мірою обумовлений елементарною нестачею 

інформації про можливості та переваги статуту територіальної громади. 

При розробленні статутів деяких міст (Дніпро, Житомир, Миргород, Одеса 

та ін.) не були враховані такі вимоги: чітка відповідність Конституції і 
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законодавству України, а також низці міжнародно-правових документів, які 

ратифікувала Україна (Європейська Хартія місцевого самоврядування, Загальна 

Декларація прав людини); конкретизація положення Конституції і 

законодавства України про здійснення самоврядування в громаді й визначення 

положень, норм і правил, що не входять у поле зору діючого законодавства; 

цілісність і повнота системи норм, що визначають правовий статус 

муніципального утворення як само регулятивної системи і його органів влади, 

мешканців, підприємницьких та громадських структур, а також взаємини між 

ними. При розробленні статутів територіальних громад на практиці виникає 

значна кількість проблем. Вони пов’язані з визначенням його предмета і 

структури, узгодженням статутних положень із нормами законодавства, 

відсутністю належного науково-методичного забезпечення. 

Досвід розроблення проектів перших статутів свідчить про наявність 

різних підходів до визначення їх предмета. Зокрема, спостерігаються спроби 

відтворити в статуті територіальної громади основні положення Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» й галузевого законодавства, 

що стосуються повноважень органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування, форм їх роботи. Це, на нашу думку, нераціональний підхід: 

предмет статуту територіальної громади мають становити питання місцевого 

життя, які, по-перше, достатньо не врегульовані у законодавстві, але 

визначають умови нормального функціонування територіальної громади та її 

органів, що свідчить про необхідність їх регламентації на локальному рівні; по-

друге, не потребують обов’язкової законодавчої регламентації ; по-третє, прямо 

визначені законом як такі, що підлягають регламентації в статуті. 

Статути територіальних громад мають давню традицію і відіграли, свого 

часу, надзвичайно важливу роль в історії становлення та розвитку сучасних 

форм місцевого самоврядування. Так, саме з прийняттям статутів (хартій) міст 

пов’язують виникнення передвісника сучасного місцевого самоврядування – 

комунального самоврядування в країнах Західної Європи в ході т. зв. 

комунальних революцій. 
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Статут територіальної громади потрібний, насамперед, із огляду на те, що 

його прийняття дасть змогу ліквідувати прогалини у правовій регламентації 

окремих питань організації та функціонування місцевого самоврядування в 

Україні. 

Зокрема, статут сприятиме процесу становлення самодостатньої 

територіальної громади, тобто спільноти (а не просто сукупності, як це 

фактично є сьогодні) мешканців населеного пункту, об’єднаних необхідністю 

вирішення спільних питань. Ця проблема сьогодні набуває першочергового 

значення, і її розв’язання значною мірою визначатиме перспективи становлення 

та розвитку місцевого самоврядування в Україні, перехід від декларування до 

реального втілення в життя децентралізованої демократичної системи 

територіальної організації влади. Насамперед, слід юридично визначити 

територію, в межах якої територіальна громада здійснює місцеве 

самоврядування.  

Ні в Конституції, ані в законах України нічого не сказано про 

територіальну основу місцевого самоврядування. В статуті територіальної 

громади можна було б досить чітко, з посиланням на офіційні документи, 

закріпити адміністративні межі територіальної громади та розв’язати проблему 

розмежування повноважень у системі місцевого самоврядування. Особливо 

важливе значення це має для т. зв. «об’єднаних територіальних громад», які 

мають складну внутрішню структуру, що потребує визначення статусу її 

складових частин. Окрім того, Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законодавчі акти, що визначають окремі повноваження органів 

місцевого самоврядування, і законодавство про місцеві вибори належним 

чином не врегулювали низку важливих питань організації життя 

територіальних громад, формування та діяльності органів місцевого 

самоврядування, інших елементів системи місцевого самоврядування, які, 

зокрема, стосуються: статусу комунальної власності, бюджетних та 

міжбюджетних відносин (особливо на рівні села, селища, міста районного 

значення), організації та діяльності органів самоорганізації населення, різних 
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форм безпосередньої участі громадян у здійсненні завдань та функцій 

місцевого самоврядування, відносин органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування з відповідними місцевими органами державної влади та їх 

посадовими особами, організаційних форм взаємодії різних територіальних 

громад, їх співробітництва у реалізації спільних проектів, соціального і 

правового захисту муніципальних службовців тощо. Всі ці питання можуть 

бути значною мірою врегульовані в статуті територіальної громади. 

Наявність статуту територіальної громади: створює передумови для 

демократизації управління; підвищує ефективність управлінської діяльності 

місцевої влади; розвиває та зміцнює партнерські стосунки між різними 

структурними елементами громади на правовій основі; відіграє роль індикатора 

готовності територіальних громад, органів місцевого самоврядування 

розв’язувати проблеми реформування управління; відіграє консолідуючу роль у 

процесі трансформації сукупності жителів населеного пункту у територіальну 

громаду. Крім цього, статут має виконувати постійну інформаційно-довідкову 

роль для населення муніципального утворення. Ознайомившись із текстом 

статуту, кожен член громади може зрозуміти, як у його громаді улаштована 

влада, що зобов’язана робити для задоволення потреб жителів території, що 

вона може і не може зробити в різних ситуаціях і випадках, які є конкретні 

механізми й процедури контролю над прийняттям та реалізацією рішень 

виконавчих органів місцевої ради.  

Узагальнивши теоретичні підходи та проаналізувавши низку розроблених 

статутів, можна зробити висновок, що статут територіальної громади має 

відповідати наступним критеріям: реальності (відповідати законодавству, 

врегульовувати наявні в ньому протиріччя); політичної нейтральності 

(забезпечення умов для реалізації сталої, послідовної місцевої політики); 

системності підходів (за структурою); креативності (поєднання «жорсткості» 

адміністрування з «гнучкістю» управління). 

Розробленню проекту статуту має передувати створення концепції цього 

документа, що охоплює: вихідні положення; визначення статуту і його 
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призначення; визначення предмета регулювання статуту та його взаємини з 

іншими правовими і нормативними актами; вимоги до розроблення; попередня 

(робоча) структура статуту з поділом на розділи і статті; перелік додатків до 

основного тексту.  

Таким чином, статут міста має відповідати низці спеціальних вимог, 

найважливішими з яких є: бути функціональним документом, що ніяким чином 

не підпорядкований окремим відомчим, політичним, корпоративним або 

релігійним інтересам; бути системним документом, у якому розглянуті всі 

істотні аспекти життєдіяльності громади, слугувати інструментом організації та 

здійснення місцевої влади на принципах самоврядування й ефективного 

контролю з боку населення; відображати специфіку громади, особливості її 

економічних, соціальних, культурно-історичних і політичних функцій; 

передбачати ефективні сучасні механізми та способи муніципального 

управління на засадах менеджменту; чітко визначати юридичний статус, 

функції і повноваження первинних громадських утворень, що склались і діють 

у громаді або можливі в перспективі; розширити права членів громади в 

управлінні її розвитком; погоджувати приватні, громадські та державні 

інтереси, стимулювати місцеві ініціативи й економічну активність; створювати 

сприятливі умови для господарювання на базі раціонального використання 

місцевих земель і інших ресурсів локального розвитку; містити механізм 

власного вдосконалювання на базі діалогу органів міської влади з населенням 

міста, окремими міськими співтовариствами, творчими, релігійними й іншими 

організаціями міста. 

Статут територіальної громади має сприяти підвищенню ефективності 

роботи органів влади і взаємодії між населенням та владою. Він відіграє роль 

Хартії місцевого самоврядування на території громади, що є гарантією 

наступності влади. Відображаючи культурні, географічні, соціально-економічні 

й інші особливості громади, статут може сприяти пошуку місцевої 

індивідуальності, що, врешті-решт, визначає конкурентоспроможність 

муніципальних утворень. Наявність статуту територіальної громади є 
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свідченням того, наскільки відкрито та прозоро працюють органи місцевого 

самоврядування відповідної територіальної громади, які взаємозв’язки 

сформовані між ними та конкретними членами цієї громади. 

Таким чином, прийняття статутів дасть змогу: отримати інструмент 

розвитку і створення громади; розмежувати функції державних органів влади 

та органів місцевого самоврядування (у сферах управління, бюджету, 

власності); захищати громаду й органи місцевого самоврядування від 

незаконного втручання в їхню сферу компетенції з боку інших рівнів та 

суб’єктів влади; врегулювати діяльність органів місцевого самоврядування 

(оптимізувати структуру влади місцевих територіальних громад, 

регламентувати участь громадян в управлінні громадами); деталізувати 

механізми контролю за діяльністю органів влади з боку територіальної громади 

та окремих громадян – її членів; створити ядро кодифікації місцевого 

нормативно-правового поля; визначити оптимальні для територіальної громади 

способи забезпечення прав та умов життя громадян на її теренах; забезпечити 

правове поле, що ґрунтуватиметься на загальноприйнятих принципах 

демократії та місцевого самоврядування; конкретизувати і деталізувати 

порядок реалізації норм законодавства з урахуванням місцевих особливостей; 

впорядкувати питання, які недостатньо врегульовані законодавством.  

Таким чином, статут територіальної громади є своєрідною місцевою 

конституцією. Він дасть змогу членам територіальної громади реалізувати своє 

право на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні. Пошук шляхів 

практичної реалізації місцевих статутів як засобу імплементації технологій 

муніципального менеджменту становитиме проблемне поле перспективних 

наукових досліджень в цій сфері. 

 
Контрольні питання 

1. Яка особливість діяльності місцевих органів виконавчої влади спонукає включення до 

системи законодавства і нормативних актів місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування?  

2. Які законодавчі акти становлять правову основу функціонування місцевих органів 

виконавчої влади?  
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3. Які проблеми правового забезпечення організації та діяльності районних та обласних 

рад існують в сучасній Україні?  

4. Вкажіть основні напрями удосконалення організації та діяльності виконавчих органів 

місцевих рад?  

5. Яка роль та значення статутів територіальних громад у місцевому самоврядуванні? 

 

Рекомендовані нормативно-правові акти та література для підготовки до 

семінарського заняття, написання рефератів 
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РОЗДІЛ 4 

ЗАВДАННЯ, ФУНКЦІЇ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

 

4.1 Зміст завдань та функцій місцевих органів виконавчої влади 

 

В українській юридичній науці проблемам організації і функціонування 

органів виконавчої влади приділяється досить значна увага. Разом із тим стан 

наукових розробок свідчить про існування гострої необхідності в нових 

поглиблених дослідженнях зазначеної проблеми.  

Сучасні тенденції розвитку громадянського суспільства, усвідомлення ролі 

правової держави спричиняють необхідність переосмислення й адекватної 

зміни сутності і інститутів і структури публічної влади в Україні.  

«Адміністрація» в перекладі з латинської мови означає «керування» та 

«управління». Це інституції, які здійснюють функції управління у різних 

сферах суспільного життя. Існує кілька аспектів вживання терміна 

«адміністрація». У словосполученнях він вживається для визначення системи 

певних органів влади. Словосполучення «державна адміністрація» вживається 

для визначення назви конкретних органів влади адміністративно-

територіальних одиниць в Україні, наприклад, Миколаївська обласна державна 

адміністрація. Відповідно до чинної Конституції України, «виконавчу владу в 

областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні 

адміністрації».  

Місцеві державні адміністрації – це єдиноначальні місцеві органи 

виконавчої влади загальної компетенції, наділені правом представляти інтереси 

держави і приймати від її імені владні рішення на території відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць.  

Повноваження місцевих держадміністрацій у цілому реалізуються 

одноосібно їхніми керівниками – головами місцевих державних адміністрацій. 
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Місцеві державні адміністрації як інститут та органи влади водночас є 

елементом структури між інституційних владних відносин. Зокрема, це елемент 

підсистеми органів виконавчої влади в системі органів державної влади та 

системного комплексу суб’єктів публічної влади.  

Через місцеві державні адміністрації певним чином, зокрема 

опосередковано, здійснюються взаємовідносини з одного боку Президента 

України як суб’єкта публічної влади, а з іншого – всієї системи органів 

державної влади та, найперше, органів виконавчої влади як з органами 

місцевого самоврядування, так і з відповідними громадами й окремими 

громадянами, а також і з громадським сектором. Так, виконавчу владу на 

місцевому територіальному рівні України, тобто в областях, містах Київ та 

Севастополь, районах здійснюють обласні, Київська та Севастопольська міські, 

районні державні адміністрації. Місцеві (територіальні) органи (підрозділи) 

міністерств та і інших центральних органів виконавчої влади також здійснюють 

визначені законодавством функції виконавчої влади. Правовою основою 

організації та діяльності місцевих органів виконавчої влади є положення 

ст.ст. 118 і 119 Конституції України, а також відповідні положення Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації», прийнятого 09.04.1999.  

Відповідно до складності та розмаїття виконуваних функцій формується 

структура місцевих державних адміністрацій. До неї входять керівництво 

місцевих державних адміністрацій (голова, перший заступник і заступники 

голови); апарат місцевих державних адміністрацій; управління, відділи та інші 

структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій. 

Голови місцевих держадміністрацій є одноособовими керівниками, які 

приймають необхідні рішення і несуть відповідальність за виконання 

покладених на них завдань та здійснення відповідних повноважень, 

репрезентують місцевих державних адміністрацій у відносинах з іншими 

державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими 

об’єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та окремими 
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громадянами, виступають розпорядниками коштів в межах затверджених 

бюджетів, здійснюють інші повноваження.  

Голови місцевих державних адміністрацій відповідальні перед 

Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні 

органам виконавчої влади вищого рівня. Місцеві держадміністрації підзвітні й 

підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня (ч.ч. 5, 7 ст. 118 

Конституції України). Ч. 3 ст. 30 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» встановила, що голови облдержадміністрацій інформують главу 

держави та уряд і щорічно звітують перед ними про виконання місцевими 

державними адміністраціями покладених на неї повноважень, а також 

суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище на 

відповідній території.  

За Конституцією України (ч. 3 ст. 118), склад місцевих державних 

адміністрацій формується їх головами. Однак закон про місцеві державні 

адміністрації не розглядає це як дискреційне право: передбачене погодження 

кадрових рішень щодо перших заступників, заступників голови і керівників 

структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій з органами 

виконавчої влади вищого рівня (ст.ст. 10, 11).  

Перші заступники і заступники голів місцевих державних адміністрацій 

виконують функції і повноваження відповідно до визначеного головою 

розподілу обов’язків і несуть відповідальність за стан справ у дорученій сфері 

управління.  

Головою місцевої державної адміністрації з метою правового, 

організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності 

адміністрації, підготовки інформаційних, аналітичних та інших матеріалів, 

перевірки виконання актів законодавства та розпоряджень місцевими 

адміністраціями, надання методичної та іншої практичної допомоги місцевим 

держадміністраціям та органам місцевого самоврядування утворюється апарат 

адміністрації в межах виділених бюджетних коштів. Апарат адміністрації 

очолює керівник апарату. Основними структурними підрозділами місцевої 
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державної адміністрації є управління і відділи. В структурі адміністрації є 

також служби, інспекції та архіви. Перелік структурних підрозділів 

адміністрації визначає голова держадміністрації на основі примірного переліку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України.  

Типові положення про структурні підрозділи адміністрації затверджуються 

постановами Кабінету Міністрів України на підставі пропозицій відповідних 

центральних органів виконавчої влади. На їх основі розробляються і головою 

держадміністрації затверджуються положення про структурні підрозділи 

відповідної держадміністрації.  

Перспективи еволюції функцій і структури місцевих державних 

адміністрацій сьогодні визначаються передусім існуванням проблем, 

зумовлених певним дуалізмом їх становища.  

У Законі України «Про місцеві державні адміністрації» чітко сформовані 

завдання місцевих державних адміністрацій. Вони складаються з трьох 

основних напрямів їхньої діяльності:  

1) забезпечення виконання Конституції України, її законодавства та 

нормативних актів вищих органів виконавчої влади (Президента України, 

Кабінету Міністрів України, галузевих міністерств), прийнятих в межах їх 

компетенції;  

2) реалізація економічних, природоохоронних та інших програм (місцевих 

і загальнодержавних), виконання бюджетів і звітування про їх виконання;  

3) взаємодія з органами місцевого самоврядування та здійснення 

делегованих ними функцій.  

Водночас, відсутність чітко визначених механізмів взаємодії між 

місцевими державними адміністраціями і органами місцевого самоврядування 

підриває ефективність їхньої співпраці і заважає ефективному виконанню того 

кола завдань, яке покладено на місцеві державні адміністрації. Адже місцеві 

державні адміністрації повинні одночасно представляти інтереси і держави, і 

органів місцевого самоврядування, тому така невизначеність сприяє вибору 

якогось одного пріоритету, яким, враховуючи відповідальність, 
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підконтрольність та підзвітність голів місцевих державних адміністрацій, є 

насамперед Президент України та Кабінет Міністрів України, а не громада з її 

питаннями та проблемами. Відповідно до перелічених завдань можна 

виокремити функції місцевих державних адміністрацій, які відзначаються 

багатоманітністю й охоплюють майже всі сфери суспільного життя на 

відповідній території.  

За формами діяльності можна виділити нормотворчу, установчу, 

правозастосовну (виконавчо-розпорядчу), контрольну функції місцевих 

держадміністрацій. Так, найбільш пріоритетною та основною функцією 

місцевих державних адміністрацій як органів виконавчої влади, безумовно, є 

правозастосовна, оскільки мова йде про органи виконавчої влади на місцях, які 

повинні забезпечувати виконання Конституції, законів України, актів 

Президента і Кабінету Міністрів України, а також інших органів виконавчої 

влади вищого рівня в межах відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці. В її межах вирізняються три підфункції. Це організаційно-виконавча, 

яка передбачає організацію виконання Конституції та законів України, а також 

підзаконних актів глави держави та органів виконавчої влади вищого рівня; 

регулятивно-управлінська, яка має вигляд як діяльності з керівництва 

економікою, фінансами, культурою, освітою, охороною здоров’я та іншими 

сферами суспільного життя на відповідній території; юрисдикційна – 

передбачає діяльність із застосування адміністративних, дисциплінарних, 

матеріальних та фінансових санкцій щодо громадян та працівників апарату 

державного управління, які скоїли правопорушення. Здійснення цієї під функції 

забезпечує швидке, своєчасне та ефективне покарання порушників 

громадського порядку, службової дисципліни, а також осіб, що порушують 

права та свободи інших громадян. Юрисдикційна діяльність місцевих 

державних адміністрацій має розглядатися в нерозривному зв’язку з такою 

функцією, як захист громадського порядку, прав та свобод громадян.  

Значне місце в діяльності місцевих держадміністрацій займає й контрольна 

функція, оскільки вони в межах, визначених Конституцією й законами України, 
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здійснюють на відповідних територіях державний контроль, зокрема, за 

додержанням Конституції і законів України, інших актів законодавства 

органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками 

підприємств, установ, організацій та їх філій і відділень; збереженням і 

раціональним використанням державного майна; станом фінансової 

дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і 

зобов’язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням 

заподіяних державі збитків; використанням та охороною земель, лісів, надр, 

води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних 

ресурсів та ін.. 

Важливою функцією місцевих державних адміністрацій є нормотворча, що 

полягає у врегулюванні суспільних відносин шляхом видання актів 

нормативного характеру.  

До основних галузевих функцій, що реалізуються місцевими 

адміністраціями в їх повсякденній діяльності, можна віднести: забезпечення 

законності і правопорядку, охорону прав, свобод і законних інтересів громадян; 

соціально-економічний розвиток відповідних територій; участь в 

установленому порядку у складанні та виконанні державного та місцевих 

бюджетів, регулювання цін та тарифів; управління майном, приватизацію і 

підтримку підприємництва; функціонування житлово-комунального 

господарства, побутове, торговельне, транспортне, телекомунікаційне 

обслуговування населення; ефективне функціонування соціально-гуманітарної 

інфраструктури на відповідній території; використання та охорону земель, 

природних ресурсів, охорону довкілля; соціальне забезпечення та соціальний 

захист населення; реалізацію державних гарантій в сфері праці і зайнятості; 

забезпечення зовнішньополітичних і зовнішньоекономічних і інтересів 

держави; зміцнення обороноздатності держави.  

Поряд із контрольними та галузевими функціями місцевих державних 

адміністрацій можна виокремити як специфічну функцію управління 

персоналом. Окрім вирішення кадрових питань в межах самої 
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держадміністрації голови місцевих адміністрацій укладають та розривають 

контракти з керівниками підприємств, установ та організацій, що належать до 

їх відання. Керівники підприємств, організацій, установ, що належать до сфери 

управління центральних відомств (окрім Збройних Сил та інших військових 

формувань), призначаються і звільняються з посади за погодженням з головою 

відповідної місцевої державної адміністрації. Місцеві державні адміністрації 

законом наділені правом звертатися до власників або уповноважених ним осіб з 

вмотивованим поданням щодо притягнення до відповідальності їх керівників у 

разі порушення ними чинних законів. Голова адміністрації може також 

порушувати питання перед центральними відомствами щодо відповідності 

займаним посадам керівників їх територіальних органів.  

Закон «Про місцеві державні адміністрації» закладає підґрунтя для 

запровадження сильної і здатної до виконання більш різноманітних завдань 

місцевої інституції, яка номінально здійснює контроль і має повноваження у 

цілій низці сфер: економічному розвитку, підготовці й виконанні бюджету, 

управлінні й приватизації державної власності, містобудівництві, транспорті й 

зв’язку,соціальному захисті, зовнішній торгівлі в регіоні тощо. Але 

ефективність такої інституції, зважаючи на брак чітко визначених механізмів 

розбудови й узаконення її відносин з органами, безпосередньо причетними до 

виконання її завдань, є недостатньою чи навіть сумнівною.  

Слід врахувати, що функції і структура місцевих державних адміністрацій 

у м. Києві та його районах мають певну специфіку. Особливістю здійснення 

виконавчої влади в м. Києві є те, що Київська міська та районні в м. Києві 

держадміністрації є одночасно виконавчими органами Київської міської та 

районних в м. Київ рад. Відповідно, Київський міський голова та голови райрад 

є одночасно головами адміністрацій. Як керівники самоврядних органів, вони 

обираються, а як голови місцевих адміністрацій призначаються на посади і 

звільняються з них Президентом України в порядку, передбаченому 

Конституцією і законами України. Таким чином, в основі організації і 

діяльності виконавчої влади в Україні лежать конституційні принципи 
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демократичної соціальної правової держави, відповідальності держави перед 

людиною за свою діяльність, захисту прав і свобод людини і громадянина, 

поділу влади, конституційності й законності управління, судового захисту та ін. 

Державна виконавча влада здійснюється обласними, районними, міськими 

(у містах Київ та Севастополь) місцевими державними адміністраціями. Їх 

статус, правові засади діяльності та повноваження визначені, насамперед, 

Конституцією України та Законом України «Про місцеві державні 

адміністрації». Крім того, прийнята ціла низка законів, які конкретизують 

повноваження місцевих державних адміністрацій у всіх сферах державного 

управління.  

У діяльності обласних державних адміністрацій повинна бути підвищена 

ефективність контрольно-наглядових функцій за дотриманням Конституції і 

законів, а також щодо здійснення державного управління та місцевого 

самоврядування з одночасним посиленням у діяльності районних державних 

адміністрацій значення розпорядчо-виконавчих функцій. І хоча повсюдно 

висловлюються думки про те, що на сучасному етапі державного Україні 

необхідна чітка сильна вертикаль виконавчої влади, це також хибне та 

упереджене з позицій органів виконавчої влади твердження. Адже «силове» 

виокремлення певної гілки влади, як свідчить історія, неминуче призведе до 

деформування системи влади та її узурпації, тому необхідно добиватися 

сильної влади загалом шляхом оптимального та гармонійного поєднання всіх її 

елементів.  

 

4.2 Зміст завдань та функцій районних та обласних державних 

адміністрацій, їх відділів та управлінь 

 

Районна державна адміністрація (далі – РДА) – місцева державна 

адміністрація, місцевий орган державної виконавчої влади, що входить до 

системи органів виконавчої влади. 
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РДА в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці – району, а також реалізує 

повноваження, делеговані їй відповідною районною радою. 

Правовий статус РДА встановлюється Конституцією України, Законом 

України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими законами України. 

Районна державна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією 

України, Законом України «Про місцеві державні адміністрації» та іншими 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

обласної державної адміністрації та Регламентом РДА.  

Районна державна адміністрація в межах району забезпечує: 

1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня; 

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;  

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного 

та культурного розвитку, програм охорони довкілля; 

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів; 

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;  

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування; 

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих районною 

радою повноважень. 

Основні завдання структурних підрозділів районних державних 

адміністрацій. 

Відділ організаційно – кадрової роботи та контролю: 

 організаційне і кадрове забезпечення діяльності районної державної 

адміністрації;  

 підготовка аналітичних, інформаційних та інших матеріалів;  

 надання методичної та іншої практичної допомоги структурним 

підрозділам райдержадміністрації та виконавчим органам місцевих рад району; 
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 облік кадрів райдержадміністрації, проведення роботи, пов’язаної з 

організацією добору, розстановки, навчання працівників райдержадміністрації, 

створення кваліфікованого кадрового резерву тощо; 

 здійснення контролю за виконанням законів України, актів та доручень 

Президента України, Кабінету Міністрів України, актів міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голови 

обласної та голови районної державних адміністрацій (далі – документи) та за 

станом роботи з реагування на запити і звернення народних депутатів України 

та депутатів місцевих рад, а також аналіз причин порушення строків виконання 

документів і внесення пропозицій щодо їх усунення; підготовка інформаційно-

аналітичних та інших матеріалів з питань виконання актів документів та роботи 

з реагування на запити і звернення народних депутатів України та депутатів 

місцевих рад; інформування голови районної державної адміністрації про стан 

виконання документів та роботи з реагування на запити і звернення народних 

депутатів України та депутатів місцевих рад структурними підрозділами 

райдержадміністрації, територіальними органами центральних органів 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

Загальний відділ: 

 ведення діловодства в апараті районної державної адміністрації; 

 редагування, друкування, розмноження і доведення до виконавців 

розпоряджень голови райдержадміністрації та інших документів, що виникають 

в процесі діяльності райдержадміністрації;  

 здійснення організаційно-технічного забезпечення засідань колегії 

райдержадміністрації, підготовки нарад, зборів районного активу, інших 

заходів, що проводяться головою райдержадміністрації та його заступниками, 

складання протоколів названих заходів; 

 організація особистого прийому громадян і розгляду письмових 

звернень, які надходять до апарату райдержадміністрації, перевірка в 

установленому порядку стану цієї роботи в управліннях, відділах 
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райдержадміністрації, надання їм, а також виконавчим органам місцевих рад 

району, допомоги в організації цієї роботи. 

Відділ фінансово-господарського забезпечення: 

 здійснення фінансових розрахунків, забезпечення організації та ведення 

бухгалтерського обліку, складання і подання бухгалтерської звітності, 

регулювання відносин з цих питань з внутрішніми та зовнішніми споживачами 

бухгалтерської інформації; 

 здійснення контролю за виконанням зобов’язань, наявністю та рухом 

майна, використанням матеріальних і фінансових ресурсів відповідно до 

затверджених нормативів і кошторисів; 

 забезпечення матеріально-технічної і господарсько-побутового 

обслуговування діяльності апарату райдержадміністрації; 

 розробка і виконання заходів щодо поліпшення фінансово-

господарського обслуговування райдержадміністрації, раціонального 

використання коштів та матеріальних цінностей. 

Юридичний відділ: 

 організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, 

неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, 

інших нормативних актів районною державною адміністрацією, її керівником 

та працівниками під час виконання покладених на них завдань і 

функціональних обов’язків; 

 представлення інтересів районної державної адміністрації в судах. 

Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики, зв’язків з 

громадськими організаціями та ЗМІ: 

 відстеження, аналіз і прогнозування суспільно-політичної ситуації в 

районі; проведення консультацій з громадськістю з питань формування та 

реалізації державної політики;  

 сприяння органам виконавчої влади у забезпеченні взаємодії з органами 

місцевого самоврядування, осередками політичних партій, громадськими 
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організаціями, релігійними громадами, засобами масової інформації; 

інформаційно-аналітичне забезпечення здійснення внутрішньої політики 

держави в районі;  

 сприяння реалізації конституційного права громадян на свободу слова та 

безперешкодній діяльності засобів масової інформації;  

 участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері інформації з 

метою повнішого задоволення потреб населення району в інформаційній 

продукції; 

 здійснення заходів щодо розвитку інформаційного простору та 

інформаційної інфраструктури на території району. 

Відділ ведення Державного реєстру виборців: 

 ведення Реєстру, до якого вносяться відомості про громадян України, що 

мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, 

міста, які входять до складу району, а також про громадян України, що мають 

право голосу і проживають або перебувають за межами України; 

 складання та уточнення списків виборців на виборчих дільницях. 

Державний реєстратор: 

 проведення на території району державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців. 

Державний адміністратор: 

 надання суб’єкту господарювання вичерпної інформації щодо вимог та 

порядку одержання документа дозвільного характеру;  

 прийняття від суб’єкта господарювання документів, необхідних для 

одержання документів дозвільного характеру, їх реєстрація та подання 

документів (їх копій) відповідним місцевим дозвільним органам; видача 

суб’єкту господарювання документів дозвільного характеру; 

 забезпечення взаємодії місцевих дозвільних органів та документообігу; 

організаційне та інформаційне забезпечення проведення представниками 

місцевих дозвільних органів спільного обстеження об’єкта; 
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 контроль за додержанням посадовими особами місцевих дозвільних 

органів строків розгляду та видачі документів дозвільного характеру; 

 формування та ведення реєстру документів дозвільного характеру. 

Управління агропромислового розвитку: 

 організація виробництва і закупівлі сільськогосподарської продукції та 

продовольства для регіональних потреб; 

 економічний аналіз та прогнозування стану розвитку сільського 

господарства, харчової та переробної промисловості на рівні району; 

 здійснення моніторингу аграрної реформи, сприяння демонополізації 

виробництва і розвитку конкуренції, розвиток ринкової інфраструктури, 

створення рівних умов для розвитку всіх форм власності та господарювання в 

аграрному виробництві, надання методологічної допомоги 

сільгосппідприємствам у процесі їх реформування;  

 забезпечення виконання державних та регіональних програм соціального 

розвитку села. 

Управління економіки: 

 реалізація державної політики у сфері економічного і соціального 

розвитку району;  

 сприяння комплексному соціально-економічному розвитку району, 

вдосконалення розміщення продуктивних сил, розвитку міжрегіональних та 

міждержавних економічних зв’язків; 

 забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних 

інтересів вітчизняних та іноземних суб’єктів господарської діяльності; 

забезпечення реалізації державної цінової політики;  

 забезпечення розробки та здійснення заходів щодо мобілізаційної 

підготовки і сталого функціонування органів управління, 

народногосподарських об’єктів в умовах мирного часу і особливого періоду; 
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 інформування громадськості щодо мети та досягнень економічного і 

соціального розвитку району; реалізація в районі державної регуляторної 

політики. 

Управління праці та соціального захисту населення: 

 забезпечення у межах своїх повноважень додержання законодавства про 

працю, зайнятість, загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 

пенсійне забезпечення, соціальний захист та соціальне обслуговування 

населення, у тому числі громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; удосконалення форм і засад соціального партнерства, організація 

співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування з профспілками та організаціями роботодавців;  

 здійснення контролю за додержанням вимог законодавства під час 

призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду 

України; проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи;  

 призначення та виплата соціальної допомоги, компенсацій та інших 

соціальних виплат, встановлених законодавством, надання субсидій для 

відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання 

скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива; розроблення 

та організація виконання комплексних програм поліпшення соціального 

обслуговування інвалідів, пенсіонерів, одиноких непрацездатних громадян 

похилого віку та всебічне сприяння в отриманні ними соціального 

обслуговування та соціальних послуг за місцем проживання; 

 сприяння створенню умов для безперешкодного доступу інвалідів до 

об’єктів соціальної інфраструктури, направлення інвалідів та дітей-інвалідів до 

реабілітаційних установ та навчальних закладів системи соціального захисту 

населення;  

 забезпечення реалізації державної політики зайнятості на відповідній 

території; забезпечення виплати передбачених законодавством компенсацій та 

допомог громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
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виконання функцій головного розпорядника коштів місцевого бюджету на 

здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту 

населення за рахунок субвенції з державного бюджету;  

 сприяння органам місцевого самоврядування у вирішенні питань 

соціально-економічного розвитку відповідної території;  

 забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони праці на 

підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності, 

розташованих у межах відповідної території. 

Фінансове управління: 

 складання і забезпечення виконання районного бюджету;  

 підготовка пропозицій щодо концентрації фінансових ресурсів на 

пріоритетних напрямках розвитку економіки району, фінансове забезпечення 

державних гарантій та соціального захисту населення; 

 розробка пропозицій щодо вдосконалення діючих форм фінансових 

взаємовідносин держави з підприємствами, установами, організаціями усіх 

форм власності, методів фінансового і бюджетного планування та фінансування 

витрат відносно місцевих бюджетів; 

 забезпечення дотримання законодавства на території району, що 

стосується формування і виконання місцевих бюджетів. 

Відділ у справах молоді та спорту: 

 забезпечення реалізації на території району державної політики з питань 

сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту; виконання програм і 

здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового 

захисту сім’ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, рівних прав 

і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і 

культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і 

молоді, запобігання насильству в сім’ї; координація діяльності місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань реалізації 

державної політики стосовно сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту; 
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сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні; сприяння громадським 

організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та 

іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім’ї, 

дітей, молоді, фізичної культури та спорту; 

 організація і проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких 

верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, 

забезпечення пропаганди здорового способу життя; сприяння міжнародному 

співробітництву з питань сім’ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту. 

Відділ містобудування та архітектури: 

 забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування, 

архітектури та житлово-комунального господарства на території району ; 

 аналіз стану містобудування на території району, організація, 

розроблення, забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних 

планів населених пунктів та іншої містобудівної документації; 

 координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного 

розвитку території, забудови населених пунктів на території району, 

поліпшення їх архітектурного вигляду; забезпечення додержання законодавства 

у сфері містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства, 

державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, 

здійснення контролю за їх реалізацією;  

 забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за 

використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, 

паркових та історико-культурних ландшафтів; 

 здійснення контролю за додержанням цін і тарифів на житлово-

комунальні послуги та за нормами їх споживання. Забезпечення реалізації 

державної політики, у тому числі інвестиційної та інноваційної, у паливно-

енергетичному комплексі, галузях транспорту і зв’язку та у сфері 

енергозбереження; розроблення пропозицій щодо державних цільових програм 

розвитку паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв’язку та 
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енергозбереження; розроблення пропозицій щодо формування, регулювання та 

розширення ринку паливно-енергетичних ресурсів, послуг транспорту і зв’язку. 

Відділ освіти: 

 реалізація державної політики в галузі освіти з урахуванням особливостей 

соціально-культурного середовища району; 

 створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права 

громадян на отримання повної загальної середньої освіти; здійснення 

управління навчальними закладами, що знаходяться на території району і 

належать до сфери управління райдержадміністрації та координація їх 

діяльності, зміцнення їх матеріальної бази;  

 аналіз стану освіти в районі, прогнозування та розроблення районної 

програми розвитку освіти, організація виконання зазначеної програми; 

 контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного 

стандарту загальної середньої освіти всіма загальноосвітніми навчальними 

закладами, розташованими на території району;  

 організація навчально-методичного і кадрового забезпечення навчальних 

закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Відділ культури і туризму: 

 забезпечення на території району реалізації державної політики у сфері 

культури, мистецтв і туризму, з питань охорони культурної спадщини, 

бібліотечної та музейної справи; 

 здійснення відповідно до законодавства державного управління і 

контролю у сфері музейної та бібліотечної справи, туризму, кінематографії; 

 створення у межах своїх повноважень умов для реалізації прав громадян 

на свободу літературної і художньої творчості, вільного розвитку культурно-

мистецьких процесів, забезпечення доступності всіх видів культурних послуг 

та культурної діяльності для кожного громадянина, для розвитку туризму, 

туристичної індустрії, провадження екскурсійної діяльності на території 

району; 
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 участь у розробленні та виконанні районних програм розвитку туризму, 

ринку туристичних послуг; створення умов для розвитку культури української 

нації, культурної самобутності корінних народів і національних меншин; 

 сприяння захисту прав і законних інтересів творчих працівників, їх 

спілок, а також закладів, підприємств і організацій культурно-мистецької 

сфери, що діють на території району; 

 створення умов для розвитку соціальної та ринкової інфраструктури у 

сфері культури і туризму, організація її матеріально-технічного забезпечення; 

пропагування серед населення району ефективного використання вільного 

часу, провадження змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною 

спадщиною, природним середовищем; забезпечення раціонального 

використання та збереження туристичних ресурсів, природного та історико-

культурного середовища на території району. 

Відділ з питань надзвичайних ситуацій: 

 участь у реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, а 

також ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;  

 організація відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій; 

 розроблення і здійснення заходів щодо підтримання готовності органів 

управління та сил районної ланки територіальної підсистеми цивільного 

захисту до дій за призначенням у мирний час та в особливий період; 

 здійснення разом з іншими органами управління районної ланки 

територіальної підсистеми цивільного захисту інформаційного забезпечення, 

впровадження сучасних інформаційних технологій та створення банку даних з 

питань захисту населення і реабілітації територій, забруднених унаслідок 

Чорнобильської катастрофи. 

Служба у справах дітей: 

 реалізація на території району державної політики з питань соціального 

захисту реалізація на території району державної політики з питань соціального 
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захисту дітей, запобіганню дитячої бездоглядності та безпритульності, 

вчиненню дітьми правопорушень; 

 розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними 

підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування 

району, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності 

заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей; 

 координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій району усіх форм 

власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із 

запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності; 

 забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки 

та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки 

сімейного типу, прийомні сім’ї; здійснення контролю за умовами утримання і 

виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, спеціальних установ і закладах соціального захисту для дітей усіх 

форм власності; 

 ведення державної статистики щодо дітей;  

 ведення обліку дітей, які опинилися у складних обставинах, дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до 

прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу; 

 надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, 

підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадянам 

практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту 

дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;  

 улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, 

сприяння усиновленню; 

 підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, 

організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій 
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бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; 

визначення пріоритетних напрямків поліпшення на території району становища 

дітей, їх соціального захисту сприяння фізичному, духовному та 

інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень. 

Архівний відділ: 

 реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, 

здійснення управління архівною справою і діловодством на території району, 

координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та 

організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства; 

 внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що 

мають місцеве значення, ведення їх обліку, зберігання та використання 

відомостей, що в них містяться; здійснення контролю за діяльністю архівних 

установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про 

Національний архівний фонд та архівні установи. 

Обласна державна адміністрація (далі – ОДА) – місцева державна 

адміністрація, місцевий орган державної виконавчої влади, що входить до 

системи органів виконавчої влади. 

ОДА в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці – області, а також реалізує 

повноваження, делеговані їй відповідною обласною радою. 

Делегування радами повноважень ОДА супроводжується передачею 

фінансових, матеріально-технічних і інших ресурсів, необхідних для їх 

здійснення. Державні адміністрації підзвітні та підконтрольні обласним радам у 

частині делегованих повноважень. 

Голови ОДА мають право вносити на розгляд обласних рад питання, 

пов’язані з виконанням делегованих повноважень, та інші пропозиції. Голови 

обласних державних адміністрацій також мають право дорадчого голосу на 

засіданнях обласних рад. Голови ОДА щорічно звітують перед обласними 
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радами з питань виконання бюджету, програм соціально-економічного та 

культурного розвитку територій і делегованих повноважень. 

Обласна рада може висловити недовіру голові ОДА, на підставі чого, з 

урахуванням пропозицій органу виконавчої влади вищого рівня, Президент 

України приймає рішення та дає обласній раді обґрунтовану відповідь. Якщо 

недовіру голові ОДА висловили 2/3 від складу обласної ради, Президент 

України приймає відставку голови обласної державної адміністрації. 

Обласні державні адміністрації в межах своїх повноважень спрямовують 

діяльність районних державних адміністрацій і здійснюють контроль за їх 

діяльністю. Голови РДА мають регулярно інформувати про свою діяльність 

голів ОДА, а також щорічно та на вимогу звітують перед ними. 

Голови ОДА мають право скасовувати розпорядження голів РДА, що 

суперечать Конституції України та законам України, рішенням 

Конституційного Суду України, актам Президента України, Кабінету Міністрів 

України, голів ОДА, а також міністерств, інших центральних органів 

виконавчої влади. Керівники управлінь, відділів і інших структурних 

підрозділів ОДА мають право скасовувати накази керівників відповідних 

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів РДА, що суперечать 

законодавству України й актам органів виконавчої влади вищого рівня. 

За наявності законних підстав голови ОДА можуть порушувати питання 

перед Президентом України та Кабінетом Міністрів України про притягнення 

до дисциплінарної відповідальності голів РДА. За результатами роботи РДА 

голова обласної державної адміністрації може застосовувати встановлені 

законодавством заходи заохочення до посадових осіб районної державної 

адміністрації. 

ОДА взаємодіють з сільськими, селищними і міськими радами, їх 

виконавчими органами та сільськими, селищними і міськими головами, 

сприяють у здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, 

зокрема у вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку 

територій, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого 
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самоврядування, контролюють виконання наданих їм законом повноважень 

органів виконавчої влади, розглядають та враховують у своїй діяльності 

пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування й їхніх посадових осіб. 

У разі розгляду обласною державною адміністрацією питань, які зачіпають 

інтереси місцевого самоврядування, про це повідомляється заздалегідь 

відповідним органам місцевого самоврядування. Представники цих органів і 

посадові особи територіальних громад мають право брати участь у розгляді 

таких питань державною адміністрацією, висловлювати зауваження та 

пропозиції. 

Голови ОДА, їхні заступники, керівники управлінь, відділів і інших 

структурних підрозділів державної адміністрації або їх представники мають 

право бути присутніми на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути 

вислуханими з питань, що стосуються їх компетенції. 

ОДА не мають права втручатися в здійснення органами місцевого 

самоврядування власних повноважень. 

Для здійснення спільних програм ОДА й органи місцевого самоврядування 

можуть укладати договори, створювати спільні органи, організації. 

Структурні підрозділи обласної державної адміністрації (на прикладі 

Дніпропетровської ОДА). 

Головне управління економіки виконує такі основні завдання: 

1. Реалізація державної політики економічного і соціального розвитку 

України. 

2. Формування і проведенні державної регіональної політики. 

3. Забезпечення в межах своїх повноважень захисту економічних прав і 

законних інтересів України, вітчизняних та іноземних суб’єктів 

господарювання. 

4. Проведення структурних змін, а також державної інвестиційної та 

інноваційної політики. 

5. Забезпечення реалізації державної політики у сфері економічної 

безпеки. 
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Управління відповідно до покладених на нього завдань: 

1. Аналізує стан і тенденції економічного і соціального розвитку області, 

бере участь у визначенні його пріоритетів, у проведенні структурних змін, а 

також формуванні напрямів інвестиційної політики та готує голові обласної 

держадміністрації і Міністерству економіки пропозиції, спрямовані на 

забезпечення економічної безпеки держави, сталого розвитку і детінізації 

економіки. 

2. Виконує роботи з прогнозування та підготовки програм економічного і 

соціального розвитку: розробляє прогнози економічного і соціального розвитку 

на середньостроковий період та програми економічного і соціального розвитку 

на короткостроковий період області. Бере участь у розробленні проектів 

прогнозів економічного і соціального розвитку України на середньо – та 

короткостроковий період. Розробляє і подає до Міністерства економіки 

України, інших центральних органів виконавчої влади пропозиції до проекту 

Державної програми економічного і соціального розвитку України на 

короткостроковий період, забезпечує виконання завдань, визначених цією 

Програмою, на території області. Забезпечує стратегічне планування, 

програмування та прогнозування економічного і соціального розвитку області. 

3. Розробляє у межах своєї компетенції пропозиції до проекту Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України, заходи щодо її реалізації та здійснює 

контроль за їх виконанням. 

4. Готує пропозиції щодо розвитку і реформування економіки, спрямовані 

на виконання актів Президента України та Кабінету Міністрів України, та 

вживає заходів для їх реалізації. 

5. Бере участь у розробленні проектів державних цільових, галузевих, 

регіональних і міжрегіональних програм.  

6. Бере участь у підготовці голові облдержадміністрації пропозицій з 

питань бюджетної політики, ефективного використання фінансових, кредитних 

і валютних ресурсів області. 
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7. Бере участь у складанні необхідних балансів (фінансових, грошових 

доходів і витрат населення, ринку праці та розвитку трудових ресурсів, попиту і 

пропонування на основні види паливно-енергетичних ресурсів, промислової 

продукції та продовольства). 

8. Бере участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення порядку 

регулювання цін в окремих галузях, віднесених до повноважень 

облдержадміністрації, в межах своєї компетенції забезпечує реалізацію 

державної цінової політики. 

9. Здійснює в межах делегованих йому повноважень регулятивні і 

реєстраційно-дозвільні функції за дорученням Міністерства економіки України. 

10. Забезпечує в межах своїх повноважень захист економічних прав і 

законних інтересів суб’єктів господарювання області: 

11. Бере участь в організації участі підприємств та організацій області у 

виставково-ярмаркових заходах. 

12. Здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів щодо 

економічного потенціалу та інвестиційних можливостей області. 

13. Бере участь у реалізації державної зовнішньоекономічної політики в 

частині інтеграції України у світову економіку та розширення економічного і 

соціального співробітництва з ЄС, подає до Міністерства економіки України 

відповідні пропозиції. 

14. Бере участь у розробленні пропозицій щодо розвитку і поліпшення 

структури експорту та імпорту товарів (робіт, послуг). 

15. Аналізує стан і тенденції розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, бере 

участь у прогнозуванні тенденцій розвитку вітчизняних товарних ринків та 

впливу на їх діяльність світових ринків. 

16. Аналізує цінову, податкову, тарифну, валютну і кредитну політику 

щодо експорту та імпорту товарів і подає відповідні висновки та пропозиції до 

Міністерства економіки України. Інформує голову облдержадміністрації та 

суб’єктів підприємницької діяльності про рівень індикативних цін, що 

затверджуються наказами Міністерства економіки України. 
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17. Надає суб’єктам підприємницької діяльності, що розташовані на 

території області, інформацію про пропозиції іноземних підприємств щодо 

співробітництва та сприяє популяризації пропозицій підприємств області за 

межами України.  

18. Інформує суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, розташованих на 

території області (далі – суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності) про стан 

справ в економічній, соціальній, екологічній та інших сферах, формує з цією 

метою відповідні бази даних, а також доводить до їх відома накази 

Міністерства економіки щодо застосування (скасування, зміни виду, 

припинення дії) спеціальних санкцій, передбачених статтею 37 Закону України 

«Про зовнішньоекономічну діяльність», та інформує про це Міністерство 

економіки України. 

19. Проводить моніторинг стану виконання вимог законодавства з питань 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності. 

20. Бере участь у підготовці та вивченні інформації на запит Міністерства 

економіки щодо проведення антидемпінгових, антисубсидиційних та 

спеціальних розслідувань щодо імпорту товарів в Україну. 

21. Бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, 

протоколів зустрічей делегацій і робочих груп та комюніке з питань 

зовнішньоекономічної діяльності. 

22. Бере участь у заходах по розширенню міжрегіональних економічних 

зв’язків та підготовці проектів відповідних угод. 

23. Бере участь у формуванні складу офіційних делегацій 

облдержадміністрації, що беруть участь у переговорах, конференціях, 

консультаціях, сесіях, візитах, інших заходах двостороннього та 

багатостороннього міжнародного співробітництва.  

24. Подає щороку до 1 лютого Міністерству економіки пропозиції до 

програм міжнародної технічної допомоги згідно з напрямами, визначеними 

Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, відповідними 

регіональними та галузевими пріоритетами.  
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25. Проводить у встановленому порядку в межах своєї компетенції 

переговори з офіційними представниками іноземних держав, акредитованих в 

Україні. 

26. інвестиційний попит області та на основі визначених державою 

пріоритетів розробляє пропозиції щодо обсягів державних централізованих 

капітальних вкладень, здійснює контроль за їх ефективним використанням. 

27. Розробляє та організовує реалізацію заходів, спрямованих на 

нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного 

клімату в області, у тому числі готує і подає Міністерству економіки пропозиції 

щодо інвестиційних проектів найважливіших будов виробничого призначення, 

природоохоронних об’єктів та об’єктів соціальної сфери. 

28. Бере участь у роботі щодо залучення інвестицій та кредитних ресурсів 

на розвиток економічного потенціалу області. 

29. Бере участь у підготовці пропозицій щодо створення і функціонування 

спеціальних економічних зон, запровадження спеціального режиму 

інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку, аналізує 

економічні та соціальні наслідки функціонування спеціальних економічних зон 

та територій пріоритетного розвитку і подає Міністерству економіки відповідну 

інформацію в установленому порядку. 

30. Проводить аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств, які 

знаходяться у спільній власності територіальних громад області, і за 

дорученням Міністерства економіки України – підприємств, що перебувають у 

державній власності. 

31. Бере участь у розробленні довгострокових прогнозів чисельності 

населення, його статево-вікової структури, програм зайнятості. 

32. Готує і надає пропозиції з питань розміщення на території області 

нових, реконструкції, розширення, ліквідації діючих підприємств та інших 

об’єктів виробничого і невиробничого призначення, що належать до сфери 

управління облдержадміністрації. 
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33. Бере участь у розробленні та впровадженні економічного механізму 

природокористування, раціонального використання природних ресурсів, 

охорони навколишнього природного середовища, використання вторинних 

ресурсів. 

34. Готує пропозиції щодо залучення на договірних засадах коштів 

підприємств, установ та організацій на розвиток житлово-комунального 

господарства, транспорту, зв’язку, побутового, торговельного та інших видів 

обслуговування населення.  

35. Розробляє і подає до Міністерства економіки України графіки передачі 

об’єктів соціальної інфраструктури, державних підприємств, установ, 

організацій області у комунальну власність. 

36. Сприяє розвитку науки і техніки, впровадженню нових технологій, 

підвищенню технічного рівня виробництва і якості продукції, створенню 

територіальних інноваційних центрів, технопарків.  

37. Бере участь у розробленні пропозицій щодо проведення 

адміністративної реформи та реформи адміністративно-територіального 

устрою. 

38. Розробляє пропозиції щодо вдосконалення системи підготовки 

(перепідготовки) кадрів (спеціалістів) у сфері економіки та управління. 

39. Бере участь у впровадженні програмного та методичного забезпечення 

функціонування інформаційно-аналітичних систем, що використовуються для 

дослідження стану економічного і соціального розвитку області. 

40. Здійснює організаційно-методичне керівництво, координує та 

забезпечує діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації, 

райдержадміністрацій і міськвиконкомів з питань розроблення прогнозів 

економічного і соціального розвитку районів і міст на середньостроковий 

період та програм економічного і соціального розвитку районів і міст на 

короткостроковий період, забезпечує взаємодію з ними під час розроблення 

місцевих, державних цільових, регіональних і галузевих програм, а також під 
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час розв’язання інших проблем комплексного розвитку продуктивних сил 

відповідної території. 

41. Вносить в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення 

системи обліку, звітності і державної статистики. 

42. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики 

стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні. 

43. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що 

належать до компетенції управління, розробляє і подає на розгляд голові 

облдержадміністрації пропозиції щодо вдосконалення законодавства. 

44. Виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями. 

Головне фінансове управління виконує такі завдання: 

1. Забезпечення реалізації державної бюджетної політики на території 

області. 

2. Складання розрахунків до проекту обласного бюджету і подання на 

розгляд до облдержадміністрації. 

3. Підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення заходів 

соціально-економічного розвитку на території області.  

4. Розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і 

бюджетного планування та фінансування витрат. 

5. Здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і 

організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та 

коштів цільових фондів, утворених обласною радою. 

6. Здійснення загальної організації та управління виконанням місцевих 

бюджетів на території області, координація діяльності учасників бюджетного 

процесу з питань виконання бюджету.  

Управління відповідно до покладених на нього завдань:  

1. Розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів 

інструкції з підготовки бюджетних запитів. 

2. Визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів 

головними розпорядниками бюджетних коштів. 
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3. Проводить на всіх етапах складання і розгляду проекту обласного 

бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником 

бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також 

дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.  

4. Приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій 

проекту обласного бюджету перед поданням його на розгляд до 

облдержадміністрації.  

5. Бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів області, аналізує 

соціально-економічні показники розвитку області та враховує їх під час 

складання проекту обласного бюджету.  

6. Організовує роботу, пов’язану із складанням проекту обласного 

бюджету, за дорученням керівництва облдержадміністрації визначає порядок і 

терміни подання структурними підрозділами облдержадміністрації, 

райдержадміністраціями, виконавчими органами міських (міст обласного 

значення) рад матеріалів для підготовки проектів обласного бюджету і 

прогнозних розрахунків коштів, що передаються для відповідного розподілу 

між бюджетами районів, міст обласного значення і бюджетами районів у містах 

або для виконання спільних проектів; складає проект обласного бюджету; готує 

пропозиції щодо коштів, що передаються для розподілу між відповідними 

місцевими бюджетами або для виконання спільних проектів, та подає їх на 

розгляд керівництву облдержадміністрації. 

7. Забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису 

обласного бюджету встановленим бюджетним призначенням. 

8. Здійснює у процесі виконання обласного бюджету аналіз доходів 

відповідного бюджету та прогнозування надходжень за відповідний період.  

9. Організовує виконання обласного бюджету, а також разом з органами 

державної податкової служби, територіальними органами Державного 

казначейства України, іншими структурними підрозділами 

облдержадміністрації забезпечує надходження доходів до обласного бюджету 

та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів. 
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10. Зводить показники місцевих бюджетів, що входять до бюджету області, 

та подає їх у встановлені терміни до Міністерства фінансів України.  

11. Забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах 

своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства.  

12. Складає розпис доходів і видатків обласного бюджету, забезпечує його 

виконання, готує пропозиції щодо внесення змін до розпису у межах річних 

бюджетних призначень, здійснює у встановленому порядку взаємні розрахунки 

обласного бюджету з Державним бюджетом України і районними бюджетами, 

бюджетами міст обласного значення.  

13. Здійснює в установленому порядку організацію та управління 

виконанням обласного бюджету, координує в межах своєї компетенції 

діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.  

14. Проводить моніторинг змін, що вносяться до обласного бюджету.  

15. Розглядає баланси і звіти про виконання місцевих бюджетів та інші 

фінансові звіти, подані територіальними органами Державного казначейства 

України.  

16. Інформує керівництво облдержадміністрації про стан виконання 

обласного бюджету за кожний звітний період та подає річний і квартальний 

звіти про виконання обласного бюджету.  

17. Розглядає звернення та готує пропозиції про виділення коштів із 

резервного фонду.  

18. Проводить разом з органами державної податкової служби України 

аналіз стану надходження доходів до бюджету області, готує пропозиції про 

доцільність надання пільг зі сплати податків і зборів до обласного бюджету.  

19. Проводить на базі статистичної і фінансової звітності, прогнозних 

розрахунків аналіз економічного і фінансового стану галузей економіки 

області, тенденцій та динаміки розвитку різних форм власності, готує 

пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів.  
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20. Бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, подає 

пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання 

підприємств для розвитку економічного потенціалу області.  

21. Вивчає разом з установами Національного банку України питання 

грошового обігу в області, а також бере участь у розробленні балансів 

грошових доходів і витрат населення.  

22. Перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів 

використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з обласного 

бюджету.  

23. Бере участь у розробленні пропозицій з удосконалення структури 

обласної та районних державних адміністрацій, готує пропозиції щодо 

визначення чисельності працівників та фонду їх оплати праці, витрат на 

утримання обласної та районних державних адміністрацій та здійснює 

контроль за витрачанням цих коштів в частині проведення експертизи 

кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, штатних розписів 

управлінь, відділів, інших структурних підрозділів облдержадміністрації, 

апарату райдержадміністрацій та інші контрольні функції відповідно до вимог 

нормативно-правових та розпорядчих актів.  

24. Аналізує діяльність фінансових управлінь райдержадміністрацій та 

фінансових підрозділів виконавчих органів рад міст обласного значення і подає 

пропозиції щодо її вдосконалення.  

25. Розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, 

установ і організацій.  

26. Готує та подає обласній раді офіційні висновки про перевиконання чи 

недовиконання дохідної частини загального фонду відповідного бюджету для 

прийняття рішення про внесення змін до цього місцевого бюджету.  

27. Забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових 

умов для працівників Управління.  

28. Здійснює контроль за відповідністю бюджетному законодавству 

України показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису та 
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кошторисів бюджетних установ стосовно районних та міських (міст обласного 

значення) бюджетів.  

29. Бере участь у підготовці проектів нормативно-правових актів з питань, 

віднесених до компетенції Управління, проведенні експертизи проектів таких 

актів, а також проводить аналіз їх впливу на фінансове забезпечення соціально-

економічного розвитку області з метою надання пропозицій органам місцевого 

самоврядування та відповідним органам влади.  

30. В установленому порядку та в межах своєї компетенції бере участь у 

виконанні заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації.  

31. Забезпечує прозорість та відкритість діяльності Управління і 

реалізацію права кожного на доступ до публічної інформації. 

32. Здійснює розроблення проектів нормативно-правових актів та 

проводить експертизу проектів нормативно-правових актів, які готуються 

підрозділами облдержадміністрації з питань, віднесених до компетенції 

Управління.  

33. Здійснює інші функції, пов’язані з виконанням покладених на 

Управління завдань. 

Головне управління промисловості виконує такі завдання: 

1. Забезпечення реалізації державної політики, у тому числі інвестиційної 

та інноваційної, у промисловості.  

2. Здійснення організаційних заходів щодо стабілізації роботи і 

нарощування обсягів виробництва та надання послуг підприємствами 

промисловості.  

3. Участь у визначенні поточної та перспективної потреби у продукції, що 

виробляється промисловими підприємствами галузі на внутрішньому і 

зовнішньому ринках.  

4. Розроблення галузевих, цільових програм, спрямованих на освоєння та 

випуск імпортозамінної продукції, раціональне використання природних 

ресурсів та охорону навколишнього природного середовища. 
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5. Організація роботи щодо взаємодії з Мінпромполітики, Мінприроди 

України з питань координації роботи промислових підприємств та охорони 

навколишнього природного середовища в області. 

Управління відповідно до покладених на нього завдань: 

1. Аналізує стан і тенденції розвитку промисловості та вносить голові 

облдержадміністрації, до Мінпромполітики, Мінприроди пропозиції щодо 

визначення пріоритетних напрямів їх подальшого розвитку, організації 

виготовлення продукції, виконання робіт і надання послуг, підвищення їх 

якості та конкурентоспроможності. 

2. Розробляє і подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо:  

- проектів програм приватизації державного майна;  

- проектів державного та місцевих бюджетів, місцевих програм соціально-

економічного розвитку і Державної програми економічного та соціального 

розвитку області, Програми діяльності Кабінету Міністрів України;  

- проектів програм реформування і розвитку промисловості;  

- розміщення на території області нових, а також реконструкції і ліквідації 

існуючих об’єктів виробничого і невиробничого призначення підприємств, що 

належать до сфери управління облдержадміністрації;  

- призначення осіб на посади керівників підприємств, установ та 

організацій, що належать до сфери управління Мінпромполітики, Мінприроди, 

за винятком керівників, що обираються (призначаються) на посади за 

результатами конкурсного відбору. 

3. Розробляє і подає пропозиції голові облдержадміністрації, до 

Мінпромполітики, Мінприроди щодо формування напрямів інвестиційної та 

інноваційної політики.  

4. Здійснює заходи щодо популяризації ефективного та ощадливого 

споживання паливно-енергетичних ресурсів промисловими підприємствами 

галузі.  

5. Забезпечує організацію підготовки та узагальнення відповідних 

інформаційних матеріалів з питань розвитку базових галузей економіки 
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Дніпропетровської області за напрямами, що входять до компетенції 

управління. 

6. Здійснює прогнозування можливих рівнів енергозбереження на 

промислових підприємствах області.  

7. Вживає заходів до розширення міжрегіональних та міжгалузевих 

зв’язків у сфері виробництва, реалізації продукції, використання природних 

ресурсів та охорони навколишнього природного середовища. 

8. Забезпечує підготовку узагальнених аналітичних матеріалів та 

прогнозних показників програми соціально-економічного розвитку області, 

регіональних, галузевих програм з питань, що входять до компетенції 

головного управління, та забезпечує контроль їх виконання. 

9. Забезпечує підготовку перспективних (річних), поточних (квартальних, 

місячних), оперативних (тижневих) планів роботи головного управління, надає 

пропозиції до перспективних, поточних, оперативних планів роботи 

облдержадміністрації та забезпечує контроль їх виконання з питань, що входять 

до компетенції головного управління. 

10. Як головний розпорядник бюджетних коштів згідно з рішенням 

обласної ради: 

- розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій, 

визначених нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення 

конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів; 

- розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні 

запити і подає їх місцевому фінансовому органу; 

- отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження рішенням про 

обласний бюджет, доводить у встановленому порядку до розпорядників 

бюджетних коштів нижчого рівня (одержувачів бюджетних коштів) відомості 

про обсяги асигнувань, забезпечує управління бюджетними асигнуваннями; 

- затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, 

якщо інше не передбачене законодавством; 
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- здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих 

розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами 

бюджетних коштів, і витрачанням ними бюджетних коштів; 

- одержує звіти про використання коштів від розпорядників бюджетних 

коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і аналізує 

ефективність використання ними бюджетних коштів. 

11. Бере участь у:  

- розробленні і виконанні державних, регіональних, цільових програм 

розвитку промисловості, енергозбереження та з охорони довкілля;  

- підготовці пропозицій щодо фінансово-економічного обґрунтування 

обсягів продукції, що поставляється для потреб держави за рахунок коштів 

державного бюджету;  

- ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на підприємствах 

промисловості області;  

- забезпеченні функціонування інформаційно-аналітичних систем, 

призначених для оброблення та аналізу показників економічного і соціального 

розвитку області;  

- розробленні та впровадженні механізму стимулювання ефективного 

використання вторинних ресурсів;  

- розробленні обласних (міських) програм енергозбереження;  

- реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, розробленні та впровадженні механізму 

стимулювання ефективного та раціонального використання природних 

ресурсів, природокористування на території області; 

- організації моніторингу фінансового забезпечення та виконання цільових 

державних та регіональних програм у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, природних ресурсів області; 

- поданні пропозицій щодо поліпшення екологічного стану та охорони 

навколишнього природного середовища до проекту програми економічного і 

соціального розвитку Дніпропетровської області та відповідних регіональних 
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програм у сфері охорони навколишнього природного середовища та 

раціонального використання природних ресурсів області; 

- підготовці для затвердження в установленому порядку за поданням 

територіальних органів Міністерства охорони навколишнього природного 

середовища України лімітів на утворення та розміщення відходів та паспортів 

місць видалення відходів для підприємств, установ та організацій (суб’єктів 

господарської діяльності); 

- забезпеченні та виконанні державних, цільових та регіональних програм 

на території Дніпропетровської області з питань, що входять до компетенції 

управління; 

- розробленні і виконанні регіональних інноваційних програм та 

середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності 

регіонального рівня;  

- примирних процедурах під час вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів). 

12. Веде облік промислових підприємств, що належать до сфери 

управління облдержадміністрації. 

13. Забезпечує додержання в головному управлінні законодавства про 

державну таємницю. 

14. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій. 

15. Виконує інші функції згідно з покладеними на нього основними 

завданнями. 

Управління транспорту, зв’язку та дорожнього будівництва виконує такі 

завдання: 

1 Організація роботи на території області щодо забезпечення реалізації 

державної політики у галузях транспорту, зв’язку, дорожнього господарства та 

будівництва у цих сферах. 

2. Організація заходів щодо стабілізації роботи і нарощування 

виробництва та якісного надання послуг у галузях транспорту, зв’язку, 

дорожнього господарства та будівництва у цих сферах. 
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3. Організація роботи щодо розроблення та здійснення заходів для 

поліпшення інвестиційного клімату в області для залучення коштів на розвиток 

галузей транспорту, зв’язку, дорожнього господарства та будівництва у цих 

сферах. 

4. Організація роботи щодо розробки заходів та рекомендацій для 

покращення інноваційного клімату, його дослідження галузі транспорту, 

зв’язку, дорожнього господарства та будівництва у цих сферах. 

5. Організація роботи щодо визначення поточної та перспективної потреби 

у послугах та роботах, що надаються та виконуються підприємствами галузей 

транспорту, зв’язку, дорожнього господарства та будівництва у цих сферах. 

6. Організація роботи щодо міжрегіональних економічних зв’язків та 

взаємодії між підприємствами галузей транспорту, зв’язку, дорожнього 

господарства та будівництва у цих сферах та споживачами їх послуг. 

7. Організація роботи з надання пропозицій, розроблення та виконання 

державних і регіональних програм розвитку у відповідних галузях, 

нормативно-правових актів щодо стратегічного планування, мотивації та 

контролю, галузей транспорту, зв’язку, дорожнього господарства та 

будівництва у цих сферах. 

8. Організація роботи щодо взаємодії з Міністерством інфраструктури 

України з питань координації роботи автомобільного, авіаційного, 

залізничного, річкового, міського електричного транспорту, зв’язку та 

дорожнього господарства.  

9. Забезпечення прозорості та відкритості діяльності управління і реалізації 

права кожного на доступ до публічної інформації. 

Управління відповідно до покладених на нього завдань: 

1. Аналізує стан і тенденції розвитку галузей транспорту, зв’язку та 

дорожнього господарства області, бере участь у визначенні його пріоритетів, а 

також формуванні напрямів інвестиційної політики та готує пропозиції з 

зазначених питань голові облдержадміністрації, Міністерству інфраструктури 
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України, спрямовані на забезпечення сталого розвитку області та організацію 

надання послуг, підвищення їх якості та конкурентоспроможності. 

2. Готує пропозиції до проектів державного і місцевих бюджетів, програми 

соціально-економічного розвитку області та Державної програми економічного 

і соціального розвитку України на короткостроковий період, регіональних 

цільових програм та в межах своїх повноважень бере участь у їх реалізації. 

3. Розробляє у межах своєї компетенції пропозиції до проекту Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України, заходи щодо її виконання. 

4. Готує спрямовані на виконання законів, актів Президента України та 

Кабінету Міністрів України пропозиції щодо реформування і розвитку галузей 

транспорту, зв’язку, дорожнього господарства та будівництва у цих сферах і 

вживає заходів для їх реалізації. 

5. Здійснює підготовку відповідних інформаційних матеріалів з питань, що 

належать до його компетенції. 

6. Займається розробленням проектів нормативно-правових актів в галузі 

транспорту, зв’язку, дорожнього господарства та будівництва. 

7. Координує у порядку, передбаченому чинним законодавством, 

діяльність підприємств транспорту, зв’язку та дорожнього господарства, сприяє 

поліпшенню його соціально-економічного становища. 

8. Готує пропозиції щодо укладення (розірвання) контрактів з керівниками 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

Міністерства інфраструктури України і облдержадміністрації за винятком 

керівників, що обираються (призначаються) на посади за результатами 

конкурсного відбору. 

9. Спільно з відповідними організаціями здійснює заходи, спрямовані на 

забезпечення безпеки руху на всіх видах транспорту і шляхах сполучення, 

зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на навколишнє природне 

середовище. 

10. Подає пропозиції голові облдержадміністрації щодо вдосконалення 

маршрутної мережі міжміських та приміських автобусних маршрутів 
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загального користування, які не виходять за межі території Дніпропетровської 

області (внутрішньообласні маршрути). 

11. Формує та веде реєстр міжміських та приміських автобусних 

маршрутів загального користування, які не виходять за межі території 

Дніпропетровської області (внутрішньообласні маршрути). 

12. Аналізує та надає обґрунтовані пропозиції голові облдержадміністрації, 

його заступникові згідно з розподілом функціональних повноважень щодо 

проведення конкурсів з метою розвитку конкуренції, обмеження монополізму 

на ринку пасажирських транспортних послуг та вибору на конкурсних засадах 

юридичних або фізичних осіб (автомобільних перевізників), які спроможні 

забезпечувати належну якість обслуговування перевезень пасажирів на 

автобусних маршрутах загального користування відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

13. Аналізує та надає обґрунтовані пропозиції голові облдержадміністрації, 

його заступникові згідно з розподілом функціональних повноважень щодо 

регулювання (встановлення) тарифів на: перевезення пасажирів і багажу 

автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в міжміському та 

приміському внутрішньообласному сполученні; перевезення пасажирів і 

вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті – 

метрополітені, автобусі, трамваї, тролейбусі (який працює у звичайному режимі 

руху). 

14. Аналізує потреби області в перевезенні залізничним, автомобільним, 

авіаційним та водним транспортом, у послугах поштового зв’язку, 

телекомунікаціях та визначає відповідність їх нормативним показникам. 

15. Бере участь у:  

 формуванні напрямів діяльності щодо підвищення рівня безпеки 

експлуатації усіх видів транспорту та у роботі відповідних консультативно-

дорадчих органів облдержадміністрації; 

 підготовці пропозицій голові облдержадміністрації, його заступникові 

згідно з розподілом функціональних повноважень щодо утворення та 
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розміщення на території області нових, а також реорганізації і ліквідації діючих 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління 

облдержадміністрації та Міністерства інфраструктури України; 

 розробленні та здійсненні заходів щодо створення сприятливих умов для 

надання послуг поштового зв’язку; 

 організації робіт з оперативної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

на підприємствах галузі транспорту, зв’язку та дорожнього господарства; 

 розробленні схем розвитку транспортних мереж та систем зв’язку міст і 

районів, проектів будівництва об’єктів транспорту, зв’язку та дорожнього 

господарства;  

 розробленні в межах своєї компетенції своєчасних заходів для 

запобігання банкрутству підприємств, що належать до сфери управління 

облдержадміністрації та Міністерства інфраструктури України; 

 програмному та методичному забезпеченні функціонування 

інформаційно-аналітичних систем, що використовуються для дослідження 

стану економічного і соціального розвитку області; 

 погодженні тарифів на перевезення пасажирів і багажу залізничним 

транспортом у приміському сполученні. 

16. Сприяє розвиткові науки і техніки, впровадженню нових технологій, 

підвищенню технічного рівня надання послуг, їх якості та 

конкурентоспроможності, створенню технопарків та інноваційних структур 

інших типів. 

17. Узагальнює практику застосування чинного законодавства України з 

питань, що належать до його компетенції, розробляє і подає на розгляд голові 

облдержадміністрації пропозиції щодо його вдосконалення. 

18. Вносить пропозиції до проектів програм приватизації державного 

майна та бере участь у їх реалізації. 
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19. Вирішує в межах своєї компетенції питання раціонального 

використання матеріальних ресурсів, охорони навколишнього природного 

середовища, використання вторинних та альтернативних ресурсів. 

20. Спільно з відповідними організаціями здійснює заходи, спрямовані на 

забезпечення безпеки руху та екологічної безпеки на всіх видах транспорту і 

шляхах сполучення, зменшення шкідливого впливу діяльності транспорту на 

навколишнє природне середовище. 

21. Подає в межах своєї компетенції пропозиції щодо укладення 

колективних угод на регіональному рівні та бере участь у примирних 

процедурах при розв’язанні колективних трудових спорів (конфліктів). 

22. Забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної політики 

стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням в управлінні. 

23. Розглядає в межах своєї компетенції звернення громадян, підприємств, 

установ та організацій, здійснює прийом громадян, вживає відповідних заходів 

для вирішення порушених ними питань. 

24. Як головний розпорядник коштів обласного бюджету, що виділяються 

на фінансування галузей транспорту, зв’язку та дорожнього господарства 

(згідно з рішеннями обласної ради):  

 розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій, 

визначених нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення 

конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів; 

 розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні 

запити і подає їх головному фінансовому управлінню облдержадміністрації; 

 отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження в законі про 

державний бюджет України чи рішенні про місцевий бюджет, доводить в 

установленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня 

(одержувачів бюджетних коштів) відомості про обсяги асигнувань, забезпечує 

управління бюджетними асигнуваннями;  

 затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, 

якщо інше не передбачено чинним законодавством України; 
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 здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, і витрачанням ними 

бюджетних коштів; 

 одержує звіти про використання коштів від розпорядників бюджетних 

коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і аналізує 

ефективність використання ними бюджетних коштів; 

 несе відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих 

бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу 

показників проекту обласного бюджету, згідно з вимогами чинного 

законодавства України;  

25. Виконує інші функції згідно з покладеними на нього завданнями. 

Головне управління будівництва та архітектури виконує такі завдання: 

1. Забезпечення реалізації державної політики у галузях будівництва, 

містобудування та архітектури, будівельної індустрії і промисловості 

будівельних матеріалів на території області. 

2. Контроль та сприяння виконанню всіма суб’єктами господарювання 

незалежно від форми власності завдань з будівництва виробничих споруд, 

житлових будинків, об’єктів освіти, охорони здоров’я, зв’язку, транспорту, 

торгівлі, громадського харчування, комунального господарства, культурно-

побутового й іншого призначення та ефективного використання капітальних 

вкладень, що спрямовуються на цю мету. 

3. Аналіз стану капітального будівництва, містобудування та архітектури, 

будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів на території 

області, розробка та реалізація заходів щодо його поліпшення.  

4. Організація розробки, експертизи та забезпечення затвердження в 

установленому порядку. 

4.1. Програм і підпрограм розвитку капітального будівництва, будівельної 

індустрії та промисловості будівельних матеріалів на території області.  

4.2. Генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної 

документації.  
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4.4. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо. 

4.5. Комплексного розвитку території області, забудови населених пунктів, 

поліпшення їх архітектурного вигляду.  

4.6. Виконання планів соціально-економічного розвитку, реалізації 

державних та регіональних програм з питань, що належать до компетенції 

управління.  

5. Забезпечення додержання законодавства у галузях будівництва, 

містобудування та архітектури, будівельної індустрії і промисловості 

будівельних матеріалів, у тому числі державних стандартів, норм і правил, 

регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої 

містобудівельної та будівельної документації тощо.  

6. Організація в межах своїх повноважень охорони, реставрації та 

використання пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, 

паркових та історико-культурних ландшафтів.  

7. Сприяння реалізації науково-технічної політики у сферах капітального 

будівництва, містобудування та архітектури, будівельної індустрії і 

промисловості будівельних матеріалів, впровадженню у будівництво 

прогресивних технологій, проектних рішень, нових матеріалів, конструкцій, 

виробів, машин, механізмів тощо.  

8. Координація розробки та виконання природоохоронних і протизсувних 

заходів на території області.  

9. Аналіз стану розвитку геотехногенних процесів на території області та 

надання відповідних пропозицій щодо формування річних і перспективних 

заходів боротьби з негативними явищами.  

Головне управління відповідно до покладених на нього завдань у межах 

чинного законодавства:  

1. Працює на основі перспективних і поточних планів. Бере участь у 

реалізації державної політики у галузях будівництва, містобудування й 

архітектури, будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів і 

подає до обласної державної адміністрації пропозиції з цих питань.  
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2. Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку області 

та проектів місцевих бюджетів з підвідомчих питань і подає їх на розгляд до 

обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування.  

3. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань 

соціально-економічного розвитку відповідної території.  

4. Готує пропозиції з питань розвитку капітального будівництва, 

будівельної індустрії та промисловості будівельних матеріалів на території 

області і подає їх на розгляд обласної державної адміністрації.  

5. Забезпечує дотримання чинного законодавства в галузі капітального 

будівництва, містобудування та архітектури, будівельної індустрії і 

промисловості будівельних матеріалів на території області.  

6. Розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації поточні і перспективні програми капітального 

будівництва та подає їх на затвердження в установленому порядку.  

7. Вносить обласній державній адміністрації пропозиції щодо створення 

підприємств з виготовлення обладнання, будівельних матеріалів і виробів, 

проведення будівельних, монтажних і пусконалагоджувальних робіт.  

8. Розглядає у випадках, установлених законодавством, пропозиції 

суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення 

(викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною 

документацією, розробляє і подає до обласної державної адміністрації висновки 

з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених 

територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної 

діяльності.  

9. Розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно 

встановлення та зміни меж населених пунктів і готує висновки щодо їх 

затвердження в установленому законодавством порядку.  

10. Розробляє регіональні правила забудови населених пунктів та подає їх 

на розгляд до обласної державної адміністрації, а після узгодження – на 

затвердження обласної ради.  
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11. Організовує розроблення містобудівної документації (схеми 

планування територій на регіональному рівні) для районів та населених пунктів 

на території області і проведення її експертизи.  

12. Здійснює попередній розгляд містобудівної документації населених 

пунктів області і готує висновки щодо її затвердження.  

13. Розглядає проекти найважливіших об’єктів архітектури, а також тих, 

що фінансуються за рахунок обласного та державного бюджетів.  

14. Забезпечує ведення обліку та в межах своїх повноважень охорону, 

контроль за реставрацією і використанням пам’яток архітектури та 

містобудування, палацово-паркових, паркових і історико-культурних 

ландшафтів.  

15. Погоджує архітектурно-планувальні завдання на проектування об’єктів 

архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, 

капітального ремонту у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  

16. Бере участь у підготовці пропозицій щодо віднесення територій та 

об’єктів до природно-заповідного фонду загальнодержавного і місцевого 

значення, визначення інших територій, що підлягають особливій охороні.  

17. Координує, а у визначених чинним законодавством випадках замовляє 

виконання на території області науково-дослідних та проектно-вишукувальних 

робіт у сферах капітального будівництва, містобудування та архітектури, 

будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів.  

18. Організовує:  

18.1. Створення та оновлення топографічних планів, призначених для 

складання генеральних планів ділянок будівництва об’єктів архітектури, 

підземних мереж і споруд, прив’язки їх до ділянок будівництва, а також 

вирішення інших інженерних питань.  

18.2. Проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних 

ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних 

комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг.  
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18.3. Систематизацію матеріалів, зазначених у пунктах 4.19.1 і 4.19.2, 

надання дозволів на проведення інженерних вишукувань для будівництва.  

19. Організовує та контролює ведення містобудівного кадастру населених 

пунктів на території області, забезпечує з цією метою проведення виконавчих 

зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, 

поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів у населених 

пунктах.  

20. Бере участь у здійсненні державного контролю за використанням 

земель, визначених для містобудівних потреб, проведенні грошової оцінки 

земель населених пунктів на території області.  

21. Вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із 

законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд.  

22. Створює і веде архів містобудівної документації, а також документів 

інспекції державного архітектурно-будівельного контролю і матеріалів 

містобудівного кадастру обласного рівня.  

23. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та 

містобудівних конкурсів.  

24. Розглядає інвестиційні містобудівні програми, бізнес-плани розвитку 

окремих підприємств і територій, готує висновки з цих питань для обласної та 

районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування.  

25. Сприяє впровадженню у проектах об’єктів містобудування та 

архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних і 

інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійснення 

структурної перебудови і переорієнтації виробничої будівельної бази на 

спорудження промислових та цивільних об’єктів з використанням 

ресурсозберігаючих технологій і конструкцій, місцевих будівельних матеріалів.  

26. Відповідно до статті 143 Конституції України контролює у порядку, 

встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 р. 

№ 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами 

місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої 
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влади», діяльність виконавчих органів міських, селищних та сільських рад з 

питань будівництва та архітектури.  

27. Розглядає відповідно до чинного законодавства клопотання і погоджує 

подання про нагородження державними нагородами, відзнаками Президента 

України, відзнаками та подяками голови облдержадміністрації, присвоєння 

почесних звань працівникам будівельного комплексу області.  

28. Координує та контролює згідно з компетенцією діяльність управлінь і 

відділів містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства 

міст і районів області, здійснює методичне і нормативне забезпечення їх 

роботи.  

29. Контролює у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, 

діяльність виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань 

містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом 

«б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні».  

30. Сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері 

будівництва, містобудування та архітектури.  

31. Інформує населення через засоби масової інформації про містобудівні 

програми розвитку області, розміщення найважливіших об’єктів архітектури, 

організовує громадське обговорення із зазначених питань.  

32. Координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ 

та організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних 

даних на проектування, надають інші послуги у сфері містобудування та 

архітектури.  

33. Розробляє та впроваджує в життя загальну стратегію дій у галузях 

капітального будівництва, містобудування та архітектури на території області.  

34. Організовує за дорученням голови облдержадміністрації в 

установленому чинним законодавством порядку проведення конкурсів 

(тендерів) із визначення підрядчика по об’єктах, які мають споруджуватися, 

реконструюватися або ремонтуватися за рахунок коштів державного та 



186 

 

обласного бюджетів, а також тендерів на проведення страхування будівельних 

ризиків.  

35. Щороку, виходячи із державних та регіональних програм, планів 

соціально-економічного розвитку тощо, складає перелік найважливіших для 

області промислових і цивільних об’єктів, хід спорудження яких пропонується 

взяти під контроль обласної державної адміністрації, та контролює дотримання 

графіків їх будівництва.  

36. Сприяє збалансованому соціально-економічному розвитку 

підприємств, установ та організацій будівельного комплексу області, 

структурній перебудові виробництва, зменшенню обсягів незавершеного 

будівництва.  

37. Готує рекомендації з питань інвестиційної політики, ефективного 

використання природних та сировинних ресурсів, реалізації науково-технічного 

потенціалу області. При розробці державних та регіональних програм, планів 

соціально-економічного розвитку області бере участь у визначенні основних 

напрямів капітальних вкладень та термінів уведення в дію потужностей у 

виробничій і соціальній сферах.  

38. Здійснює підготовку матеріалів зі своїх питань на засідання колегії 

обласної державної адміністрації, для нарад, семінарів тощо.  

39. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень 

і скарг фізичних та юридичних осіб – суб’єктів містобудування з питань, що 

належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів.  

40. Розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій, 

визначених нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення 

конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів.  

41. Розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні 

запити в порядку, установленому чинним законодавством, і подає їх місцевому 

фінансовому органу.  

42. Отримує бюджетні призначення шляхом їх затвердження у Законі про 

Державний бюджет України чи рішенні про місцевий бюджет, доводить в 
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установленому порядку до розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня 

(одержувачів бюджетних коштів) відомості про обсяги асигнувань, забезпечує 

управління бюджетними асигнуваннями.  

43. Затверджує кошториси розпорядників бюджетних коштів нижчого 

рівня, якщо інше не передбачене законодавством.  

44. Здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, отриманих 

розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами 

бюджетних коштів, і витрачанням ними бюджетних коштів.  

45. Одержує звіти про використання коштів від розпорядників бюджетних 

коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів і аналізує 

ефективність використання ними бюджетних коштів.  

46. Бере бюджетні зобов’язання та провадить видатки тільки в межах 

бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами.  

47. Несе відповідальність за своєчасність, достовірність та зміст поданих 

згідно з вимогами чинного законодавства бюджетних запитів, які мають 

містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту обласного 

бюджету.  

48. Розробляє, здійснює та контролює виконання заходів із 

енергозбереження у будівельному комплексі області, а також при проектуванні 

і спорудженні об’єктів будівництва, особливо житлових будинків, обладнання 

їх засобами обліку і регулювання споживання енергоносіїв.  

49. Здійснює контроль за дотриманням учасниками інвестиційної 

діяльності у будівництві вимог нормативних документів з обчислення вартості 

будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням коштів державного та 

місцевих бюджетів, проведенням комплексної державної експертизи 

інвестиційних програм і проектів будівництва. 

Управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності виконує 

такі завдання: 

1. Забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері 

зовнішніх зносин. 
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2. Забезпечення реалізації державної політики у сфері європейської 

інтеграції на регіональному рівні. 

3. Сприяння виконанню зобов’язань за міжнародними договорами 

України. 

4. Сприяння розвитку міжнародного співробітництва в галузі економіки, 

торгівлі, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, 

охорони здоров’я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту та 

інших сфер суспільного життя. 

5. Сприяння підвищенню рівня інвестиційної привабливості регіону. 

6. Сприяння активізації зовнішніх зв’язків та виходу на зовнішній ринок 

розташованих на території області підприємств, установ та організацій. 

7. Здійснення заходів та сприяння створенню належних умов, спрямованих 

на розвиток та організацію міжрегіонального, прикордонного та прибережного 

співробітництва. 

8. Забезпечення в межах своєї компетенції співпраці та взаємодії з 

правоохоронними, митними органами й органами охорони державного кордону 

з питань, що стосуються сфери зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної 

діяльності регіону. 

9. Координація діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування області у виконанні вищезазначених завдань у 

межах наданих повноважень. 

Управління відповідно до покладених на нього завдань: 

1. Представляє у межах наданих йому повноважень інтереси 

облдержадміністрації в зносинах з відповідними органами суб’єктів або 

адміністративно-територіальних утворень іноземної держави, а також з 

міжнародними організаціями. 

2. Готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що 

належать до його компетенції. 



189 

 

3. Забезпечує у межах своєї компетенції виконання заходів з питань 

координації діяльності органів виконавчої влади у сфері європейської та 

євроатлантичної інтеграції. 

4. Бере участь разом з іншими структурними підрозділами 

облдержадміністрації в реалізації державної зовнішньої політики в частині 

інтеграції України у світову економіку, розширення співробітництва з ЄС, 

готує та подає відповідні пропозиції до Міністерства закордонних справ 

України. 

5. Сприяє налагодженню співробітництва з недержавними громадськими 

організаціями області та європейськими організаціями з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції. 

6. Забезпечує виконання загальнодержавних та регіональних програм з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції. 

7. Сприяє створенню інформаційних мереж для обміну досвідом та 

інформацією з питань євроінтеграційних питань. 

8. Сприяє розширенню контактів міжрегіонального та транскордонного 

співробітництва з країнами ЄС та СНД, у тому числі шляхом використання 

можливостей сучасного етапу взаємовідносин Україна – ЄС.  

9. Бере участь у формуванні в області переконливої суспільної думки щодо 

євроінтеграційного курсу урядової політики. 

10. Координує та контролює в межах своїх повноважень діяльність 

структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрації у сфері 

зовнішніх зносин. 

11. Бере участь у розробці проектів програм підвищення рівня 

ефективності зовнішньоекономічної діяльності та інвестиційної привабливості, 

поліпшення структури експорту та імпорту товарів, сприяння розвитку 

експортного потенціалу області, міжнародної виставкової діяльності, 

міжнародного туризму. 

12. Бере участь у роботі щодо залучення іноземних інвестицій та 

кредитних ресурсів на розвиток області. 
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13. Сприяє розширенню співробітництва із зарубіжними країнами та 

міжнародними організаціями, бере участь у міжнародних програмах, розробці 

та укладанні міжнародних двосторонніх і багатосторонніх договорів та 

визначенні механізму їх реалізації. 

14. Здійснює підготовку проектів угод, договорів, меморандумів, 

протоколів зустрічей і комюніке з питань зовнішніх зносин та 

зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації і погоджує їх в 

установленому порядку з Міністерством закордонних справ України. 

15. Бере участь у підготовці та погодженні з Міністерством закордонних 

справ України технічних завдань, складу офіційних делегацій 

облдержадміністрації, а також переліку офіційних осіб у складі урядових 

делегацій і робочих груп для участі в переговорах, конференціях, 

консультаціях, сесіях, візитах та інших заходах двостороннього та 

багатостороннього міжнародного співробітництва. 

16. Бере участь у розробленні та погодженні з Міністерством закордонних 

справ України програм перебування делегацій, груп та окремих представників 

іноземних держав у частині, що стосується області, організовує протокольні 

заходи під час проведення їх зустрічей з посадовими особами 

облдержадміністрації та інформує Міністерство закордонних справ України 

про результати цих зустрічей. 

17. За дорученням керівництва облдержадміністрації бере участь у 

переговорах з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних 

держав з питань, що належать до його компетенції. 

18. Бере участь у розробці та реалізації заходів, спрямованих на 

нарощування інвестиційних ресурсів, створення сприятливого інвестиційного 

клімату в області. 

19. Сприяє проведенню переговорів з питань розвитку інвестиційної 

діяльності в області, залучення іноземних інвестицій, створення спільних 

підприємств (з іноземними інвестиціями), визначення перспективних об’єктів 

та напрямів інвестування. 
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20. Бере в межах компетенції участь у підготовці пропозицій щодо 

створення і функціонування спеціальних економічних зон, запровадження 

спеціального режиму інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного 

розвитку. 

21. Сприяє проведенню заходів щодо розширення міжрегіональних 

економічних зв’язків, готує проекти відповідних угод. 

22. З питань, що стосуються співробітництва області, готує матеріали до 

засідань робочих груп експертів та міжурядових комісій, для делегацій області, 

що від’їжджають за кордон. 

23. Проводить у встановленому порядку в межах своєї компетенції 

переговори з офіційними представниками іноземних держав, акредитованих в 

Україні. 

24. Надає суб’єктам господарювання області допомогу в організації, участі 

та проведенні міжнародних торговельно-промислових і торговельних виставок, 

ярмарків і презентацій. 

25. Бере участь спільно з іншими структурними підрозділами в організації 

участі підприємств та організацій області у виставково-ярмаркових заходах. 

26. Сприяє у межах повноважень створенню підприємств з надання 

консалтингової, методичної, правової та інформаційної допомоги у сфері 

зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності суб’єктам господарювання 

області та іноземним підприємствам і організаціям. 

27. У межах компетенції бере участь у створенні і сприянні 

функціонуванню на території області спеціальних (вільних) економічних зон. 

28. Інформує Міністерство закордонних справ України про укладені 

облдержадміністрацією угоди у сфері зовнішніх зносин і зовнішньоекономічної 

діяльності та подає завірені їх копії до Міністерства закордонних справ 

України. 

29. Двічі на рік подає до Міністерства закордонних справ України звіти 

про стан зовнішніх зносин. 
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30. Забезпечує в межах компетенції реалізацію державної політики 

стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням. 

31. Виконує інші функції, що випливають з покладених на управління 

завдань. 

32. Веде роботу згідно з поточним (квартальним), перспективним (річним) 

та оперативними (місячними) планами. 

33. Як головний розпорядник бюджетних коштів: 

А) Розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій, 

визначених нормативно-правовими актами, виходячи з необхідності досягнення 

конкретних результатів за рахунок бюджетних коштів. 

Б) Розробляє на підставі плану діяльності проект кошторису та бюджетні 

запити i подає їх головному фінансовому управлінню області. 

В) Отримує бюджетні призначення шляхом їх виділення із обласного 

бюджету, затвердженого рішенням обласної ради. 

Г) Здійснює внутрішній контроль за повнотою отриманих надходжень i 

витрачанням бюджетних коштів. 

Основними завданнями юридичного управління є:  

- реалізація державної правової політики в місцевих органах виконавчої 

влади області;  

- правове забезпечення діяльності Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації;  

- захист законних інтересів Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації в державних та громадських установах, в місцевих судах, судах 

вищих інстанцій, господарських та третейських судах, інших установах та 

організаціях;  

- проведення юридичної експертизи нормативно-правових актів 

облдержадміністрації;  

- надання юридичної допомоги структурним підрозділам 

облдержадміністрації, райдержадміністраціям, а також органам місцевого 
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самоврядування з питань делегованих їм повноважень органів державної 

виконавчої влади;  

- здійснення кодифікації розпоряджень голови облдержадміністрації, 

інших нормативно-правових актів. 

Функції юридичного управління: 

Відповідно до покладених завдань управління здійснює контроль за:  

- правильним застосуванням законодавства, веденням претензійної та 

позовної роботи в облдержадміністрації, районних державних адміністраціях;  

- здійсненням обов’язкової юридичної експертизи проектів розпоряджень, 

доручень та інших нормативних актів та документів, що подаються на підпис 

голові облдержадміністрації, аналіз на відповідність чинному законодавству 

проектів розпоряджень голів райдержадміністрацій із земельних питань;  

- вжиття заходів щодо усунення обмеження прав і законних інтересів 

облдержадміністрації та порушень законодавства, що призвело до негативних 

економічних наслідків;  

- належний захист прав і законних інтересів облдержадміністрації в судах, 

органах державної влади та управління, виконавчих службах, органах 

прокуратури, правоохоронних, контролюючих та інших державних органах;  

- належний розгляд звернень громадян та їх об’єднань, узагальнення та 

аналіз результатів їх розгляду;  

- надання особам, які перебувають під юрисдикцією України, гарантованої 

Конституцією України безоплатної первинної правової допомоги, надання 

правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини 

і громадянина;  

- забезпечення прозорості та відкритості у реалізації права кожного на 

доступ до публічної інформації. 

Адміністративне управління виконує такі завдання: 

1. Матеріально-технічне, господарсько-побутове забезпечення діяльності 

апарату та структурних підрозділів обласної державної адміністрації. 
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2. Забезпечення належного стану будинку, де розташована обласна 

державна адміністрація, та прилеглої до неї території. 

3. Контроль за належною експлуатацією будинку, приміщень та 

раціональним використанням робочих місць облдержадміністрації. 

4. Здійснення в повному обсязі відповідно до чинного законодавства 

функцій головного розпорядника коштів державного бюджету за КВК 774 

«Дніпропетровська обласна державна адміністрація». 

5. Запровадження та організація внутрішнього фінансового контролю у 

структурних підрозділах облдержадміністрації та районних державних 

адміністраціях щодо ефективності і цільового використання коштів Державного 

бюджету. 

6. Аналіз, розробка та внесення пропозицій щодо оптимізації структури 

облдержадміністрації. 

7. Опрацювання та узагальнення звернень структурних підрозділів 

облдержадміністрації та райдержадміністрацій щодо поліпшення житлових 

умов працівників. 

Управління відповідно до покладених на нього завдань: 

1. Представляє в межах наданих йому повноважень інтереси 

облдержадміністрації у державних установах, організаціях, на підприємствах. 

2. Готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що 

належать до його компетенції. 

3. Бере участь спільно з іншими структурними підрозділами 

облдержадміністрації в реалізації державної політики України, готує та подає 

відповідні пропозиції облдержадміністрації. 

4. Забезпечує виконання загальнодержавних і регіональних програм у 

сфері своїх повноважень. 

5. Здійснює підготовку проектів договорів з питань діяльності 

адміністративного управління і погоджує їх в установленому порядку. 

6. Бере участь у проведенні процедури закупівель товарів, робіт і послуг за 

державні кошти, що належать до сфери діяльності облдержадміністрації. 
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7. Забезпечує раціональну експлуатацію приміщень, споруд та обладнання, 

у тому числі обладнання приміщень і робочих місць працівників апарату та 

структурних підрозділів облдержадміністрації. 

8. Забезпечує облік та інвентаризацію майна, яке перебуває на балансі 

управління. 

9. Організовує проведення поточних та капітальних ремонтів у будинку 

облдержадміністрації. 

10. Вирішує питання щодо раціонального розміщення апарату та 

структурних підрозділів облдержадміністрації. 

11. Координує та контролює використання засобів телефонного зв’язку у 

структурних підрозділах облдержадміністрації. 

12. Готує пропозиції та проекти розпоряджень голови 

облдержадміністрації з питань визначення кількості легкових автомобілів, які 

обслуговують обласну та районні державні адміністрації. 

13. Координує та контролює використання автотранспорту обласною та 

районними адміністраціями. 

14. Забезпечує виконання заходів щодо економного використання 

енергоносіїв, послуг з водопостачання та тепла в будинку 

облдержадміністрації. 

15. Дотримується вимог чинного законодавства з охорони державного 

майна, встановлених норм з охорони праці і техніки безпеки та санітарії. 

16. Забезпечує господарсько–технічними засобами проведення засідань 

колегій, конференцій, протокольних зустрічей. 

17. Виконує інші функції, що випливають з покладених на управління 

завдань. 

18. Управління веде роботу згідно з поточними та перспективними 

планами. 

19. У межах наданої компетенції забезпечує реалізацію державної політики 

стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням.  
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20. Розробляє план своєї діяльності відповідно до завдань та функцій, 

виходячи з необхідності досягнення конкретних результатів за рахунок коштів 

Державного бюджету. 

21. Розробляє та впроваджує заходи щодо дотримання фінансової 

дисципліни. 

22. Організує проведення економічного аналізу господарсько-фінансової 

діяльності структурних підрозділів облдержадміністрації та районних 

державних адміністрацій з метою виявлення резервів, запобігання втратам. 

23. Забезпечує бухгалтерський облік, складання звітності по рахунку 

фінансування з державного бюджету. 

24. Проводить аналіз штатних розписів апарату районних державних 

адміністрацій та вносить відповідні пропозиції щодо оптимізації структури. 

25. Одержує звіти про використання коштів Державного бюджету від 

розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня з подальшим узагальненням 

та наданням до Міністерства фінансів України. 

26. Проводить аналіз потреби щодо забезпечення житлом апарату та 

структурних підрозділів облдержадміністрації та райдержадміністрацій та 

надає відповідні пропозиції керівництву облдержадміністрації. 

27. Проводить придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків 

для апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, працівники яких 

потребують поліпшення житлових умов, у встановленому чинним 

законодавством порядку. 

 

3.3 Зміст завдань та функцій органів місцевого самоврядування 

(територіальних громад, сільських, селищних, міських рад та їх 

виконавчих органів) 

 

Територіальна громада – жителі, об’єднані постійним проживанням у 

межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно – 
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територіальним одиницями, або добровільне об’єднання жителів кількох сіл, 

селищ, що мають єдиний адміністративний центр, сільську раду. 

Завдання територіальної громади (на прикладі територіальної громади м. 

Львова): 

1) створення кожному львів’янину безпечного для життя і здоров’я умов 

проживання; 

2) задоволення духовних і матеріальних потреб львів’ян, забезпечення 

їхнього добробуту, права на гідне і заможне життя; 

3) забезпечення соціально-економічного та культурного розвитку міста, 

розбудова місцевої промисловості на рівні найсучасніших досягнень людської 

цивілізації, сприяння залученню інвестицій, активізації підприємницької 

діяльності; 

4) зберігання і реставрація історичних пам’яток і споруд, розвиток якісної 

сучасної архітектури, формування естетичного зовнішнього вигляду міста; 

5) створення системи гарантованої соціальної підтримки сім’ї та 

малозабезпечених, комунальної мережі закладів охорони здоров’я, дошкільного 

виховання і початкової освіти; 

6) розширення пільгових, доступних для різних категорій населення форм 

користування соціально-культурними, спортивними закладами, спорудами 

міста; 

7) забезпечення в межах своїх повноважень високої якості житлово-

комунальних послуг, зокрема утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій, централізованого постачання холодної та гарячої води, 

водовідведення, газопостачання та електропостачання, централізованого 

опалення, тощо; 

8) створення умов для працевлаштування львів’ян та їх матеріально-

фінансової самостійності; 

9) забезпечення достатньої пропозиції та вибору доступного за ціною 

житла, будівництво об’єктів соціально-культурного призначення; 
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10) розвиток у місті ефективних комунальної, виробничої, транспортної 

систем; 

11) забезпечення різноманітного асортименту доступних та якісних послуг 

і товарів; 

12) надання підтримки в розвитку національних, вікових, фахових, 

культурних, релігійних та інших груп населення, створення умов для їх 

діяльності і мирного співіснування, участі в них широкого кола міських 

жителів; 

13) створення умов для діяльності засобів масової інформації в місті; 

14) оптимізація використання природних ресурсів в інтересах сьогодення і 

майбутнього львів’ян; 

15) збереження добросусідських стосунків з іншими територіальними 

громадами України, налагодження партнерських зв’язків з іноземними містами 

та країнами, залучення їхнього позитивного досвіду. 

Територіальна громада має певні функції – основні напрями та види 

муніципальної діяльності, які виражають волю та інтереси місцевих жителів та 

забезпечують здійснення ними відносин з державою, її органами. Обсяг 

функцій територіальних громад збігається з обсягом функцій системи 

місцевого самоврядування. Це пояснюється тим, що система місцевого 

самоврядування являє собою побудовану на легальних засадах цілісну, 

структурно і функціонально впорядковану сукупність суб’єктів (територіальна 

громада, представницькі органи місцевого самоврядування, їх виконавчі органи 

і посадові особи, органи самоорганізації населення), у процесі функціонування і 

взаємодії яких реалізуються принципи місцевого самоврядування. 

Протягом усього свого існування територіальна громада в Україні 

здійснювала низку функцій, що забезпечували життєдіяльність села чи міста. 

Серед них найважливіші: забезпечення правопорядку на своїй території, 

безпека всіх членів громади та збереження рухомого й нерухомого майна, а 

також господарська, соціального захисту, культурно-просвітницька функції. 
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Відповідно до Конституції України місцеве самоврядування може 

здійснюватися територіальною громадою як самостійно, так і через органи 

місцевого самоврядування. Саме тому основне призначення територіальної 

громади полягає в забезпеченні життєдіяльності певної території або прямо 

(самостійно), або опосередковано (через органи місцевого самоврядування). 

Функції територіальних громад – основні напрями та види муніципальної 

діяльності цих спільностей, які виражають волю і інтереси місцевих жителів та 

забезпечують здійснення ними відносин з державою, її органами, суб’єктами 

місцевого самоврядування в межах Конституції і законів України. Дане 

формулювання дозволяє відобразити основоположні моменти в розумінні 

функцій територіальних громад як суб’єктів місцевого самоврядування. По-

перше, воно орієнтує ці суб’єкти на досягнення єдиної мети для всієї системи 

територіальної самоорганізації – вирішення питань місцевого значення, 

забезпечує поєднання інтересів загальнодержавних з інтересами певної 

території. По-друге, розкриває зміст діяльності цих суб’єктів муніципального 

права та її динамічну спрямованість. По-третє, відображає місце 

територіальних громад в системі місцевого самоврядування як первинного 

суб’єкту. 

Теоретичний аналіз категорій «завдання», «цілі», «принципи» місцевого 

самоврядування та їх співвідношення з поняттям «функція територіальної 

громади» доводить про вихідне системоутворююче значення останньої 

категорії в системі досліджуваних явищ. Приєднуючись до точки зору 

прговідних фахівців у даній галузі авторів (В.Б. Авер’янова, Б.М. Лазарєва, 

В.Ф. Погорілка) щодо категорії «компетенція» автор робить висновок про її 

похідний характер щодо категорії «функція територіальної громади». 

Спираючись на тезу про те, що функції визначають організаційну 

побудову системи місцевого самоврядування, доводиться, що система 

місцевого самоврядування являє собою побудовану на легальних засадах 

цілісну, структурно і функціонально впорядковану сукупність суб’єктів 

(територіальна громада, представницькі органи місцевого самоврядування, їх 
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виконавчі органи і посадові особи, органи самоорганізації населення), в процесі 

функціонування і взаємодії яких реалізуються принципи місцевого 

самоврядування. Функції системи місцевого самоврядування розкривають та 

характеризують взаємозв’язки структурних елементів даної системи як 

цілісного суб’єкта влади і управління на локально-регіональному рівні. Кожна з 

таких функцій – це певний вид публічно-владного та управлінського впливу, 

який пронизує систему суб’єктів місцевої демократії та є спільним, типовим 

для них. Тому в структурі системи місцевого самоврядування функції її 

окремих суб’єктів мають певну диференціацію, розподіл і розосередження у 

владно-управлінських функціях різних суб’єктів місцевого самоврядування, їх 

ланок і підсистем. 

Провідне місце в системі місцевого самоврядування займає територіальна 

громада як єдиний носій функцій і повноважень місцевого самоврядування. 

Обсяг функцій територіальних громад співпадає з обсягом функцій системи 

місцевого самоврядування. Тому, при характеристиці функцій і повноважень 

територіальної громади, її органів та посадових осіб, слід мати на увазі, що 

функції територіальної громади є пріоритетними в системі функцій суб’єктів 

місцевого самоврядування. 

Представницькі та виконавчі органи місцевого самоврядування 

здійснюють значний обсяг функцій управлінського характеру та виступають 

організуючою основою в системі місцевого самоврядування. Їх значення 

полягає не тільки в організації управління на місцях та здійснення завдань 

місцевого значення, але й в забезпеченні розвитку демократичних засад в 

суспільстві, наближенні інтересів місцевих жителів та інтересів держави, 

забезпеченні єдності суспільства. Органи та посадові особи місцевого 

самоврядування мають як спільну, так і виключну компетенцію, що дозволяє їм 

успішно функціонувати в режимі збалансованого здійснення функцій і 

повноважень. 

Спільне в функціях територіальних громад і функціях інших суб’єктів 

місцевого самоврядування в тому, що, по-перше, вони є громадськими за своїм 
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походженням (незважаючи на комплекс делегованих ним державою 

повноважень), по-друге, є формами владно-управлінського впливу, основними 

напрямами і видами муніципальної діяльності і, по-третє, мають аналогічне 

призначення – впливати на збереження і розвиток муніципального організму, 

забезпечити виконання актуальних для певної території питань місцевого 

значення. 

Відмінності між функціями територіальних громад і функціями інших 

суб’єктів місцевого самоврядування можна спостерігати за:  

а) суб’єктом впливу – функції територіальних громад здійснюються 

безпосередньо або всією організаційною структурою муніципального 

організму; функції органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб – 

безпосередньо даним, конкретним суб’єктом; 

б) обсягом (межами) впливу – територіальні громади здійснюють вплив на 

великі сфери (галузі) місцевого життя, або на весь муніципальний організм; 

функції інших суб’єктів місцевого самоврядування спрямовані лише на окремі 

компоненти, прояви місцевого самоврядування;  

в) засобами реалізації – функції територіальних громад забезпечуються 

всією силою локальної самоорганізації, а функції окремих суб’єктів місцевого 

самоврядування – тими повноваженнями та організаційними можливостями, які 

має даний суб’єкт;  

г) характером – функції територіальних громад відображають об’єктивний 

взаємозв’язок компонентів муніципального організму між собою та в їх 

стосунках з державою, а функції окремого суб’єкта місцевого самоврядування 

(органа, посадових осіб місцевого самоврядування), встановлені в його 

правовому статусі та є в цьому сенсі юридичною констатацією владно-

управлінських можливостей даного суб’єкта. 

За останнє десятиріччя в результаті реформування системи місцевої влади 

в галузі її функціонування склалися дві системи: система місцевого 

самоврядування як публічна влада територіальних громад та система місцевих 

органів державної виконавчої влади, що представлена місцевими державними 
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адміністраціями. Тому в сучасних умовах одним з пріоритетних є завдання 

удосконалення управлінської вертикалі та структури органів виконавчої влади 

на місцях, розмежування і збалансування повноважень та відповідальності 

органів влади та місцевого самоврядування у сфері державних і громадських 

послуг. 

Система місцевого самоврядування як децентралізована публічна влада 

територіальних громад та система місцевих органів державної виконавчої 

влади, в особі місцевих державних адміністрацій, це різні за своєю юридичною 

природою, функціями і повноваженнями системи місцевої влади. 

Самоврядування територіальних громад та діяльність суб’єктів місцевої 

державної виконавчої влади об’єктивно являють собою внутрішні елементи 

загальносоціальних процесів управління в цілому. Однак, функціонування 

місцевих державних адміністрацій є втіленням концепції державної політико-

правової природи місцевої влади, а діяльність територіальних громад – 

відповідає концепції дуалізму функцій і повноважень місцевого 

самоврядування: має недержавну політико-правову природу, є, перш за все, 

елементом громадянського суспільства. 

Відмінності між функціями територіальних громад та функціями місцевих 

органів державної виконавчої влади можна спостерігати за суб’єктно-

об’єктними якостями цих суб’єктів – територіальні громади, являють собою 

природні корпорації місцевих жителів, які здійснюють самоврядування 

безпосередньо або через органи місцевого самоврядування, існують на 

принципах самоорганізації, не знаходяться у ієрархічному підпорядкуванні 

щодо інших суб’єктів влади та є втіленням політики децентралізації. Найбільш 

суттєвим критерієм визначення функцій територіальних громад є самоврядна 

природа питань місцевого значення. В свою чергу місцеві державні 

адміністрації – це органи державної виконавчої влади на місцях, які 

підпорядковані органам виконавчої влади вищого рівня, а також підзвітні та 

підконтрольні відповідним представницьким органам у сфері делегованих ними 

повноважень. Їх функції мають державний характер (відображають державний 
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інтерес), насамперед зумовлені завданнями і проблемами державного значення 

та є втіленням політики деконцентрації (мають агентський характер). На 

функціональному рівні, місцева державна виконавча влада не має будь-яких 

самостійних прав і повноважень, відмінних та відокремлених від прав і 

повноважень органів центральної державної влади, а територіальні громади 

мають власні самоврядні повноваження (хоча суб’єкти місцевого 

самоврядування можуть в порядку делегування виконувати й інші 

повноваження). 

Спільне в функціях територіальних громад та функціях місцевих органів 

державної виконавчої влади в тому, що при децентралізації і деконцентрації, 

повноваження щодо прийняття важливих рішень вилучаються у центральної 

влади, здійснюються на місцях, мають в певній мірі автономний характер та 

спрямовані на забезпечення колективних потреб населення. Також у якості 

ознак, які притаманні як державній, так і муніципальній владі слід відносити 

інституціоналізований характер, тобто державницькі та самоврядні структури є 

обов’язковими інституціями, із положенням яких не може не рахуватися 

населення території, в межах якої вони функціонують; наявність специфічного 

уособленого апарату, який здійснює дану владу; функціонування в межах 

законів та інших нормативних актів; здійснення влади на певній території у 

відношенні до всіх фізичних осіб, які знаходяться на ній; встановлення та збір 

податків та зборів; самостійне формування бюджету тощо. 

Співіснування в межах однієї адміністративно-територіальної одиниці 

територіальних громад, інших суб’єктів місцевого самоврядування зумовлює 

певні стосунки між ними в різних галузях громадського життя. В зв’язку з цим 

доводиться, що одним з важливих напрямів реалізації регіональної політики є 

зміцнення та удосконалення практики взаємодії місцевих органів державної 

виконавчої влади і самоврядування у спільному розв’язанні актуальних 

проблем територій, реалізації на місцях державних програм та заходів 

центральної влади, спрямованих на вирішення соціально-економічного 

розвитку регіонів. 
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Враховуючи, що функції територіальних громад, згідно з їх визначенням, 

обумовлюють собою діяльність (вони – її основні напрями і види), то в якості 

критеріїв їх класифікації автор використовує основні елементи даної діяльності. 

Схематично загальну структуру діяльності можна розглядати у вигляді 

теоретичної формули: об’єкт – суб’єкт – способи. Відповідно найбільш 

загальними критеріями для класифікації видів діяльності є об’єкт, суб’єкт і 

технологія. З метою побудови теоретичної моделі функцій територіальних 

громад, їх можна диференціювати за: 

1) Об’єктами, тобто цілями і завданнями муніципальної демократії; 

предметами відання, тобто певними галузями місцевого життя. Такими 

галузями є політична, економічна, соціальна, культурна, екологічна. Відповідно 

до цих галузей місцевого життя слід розрізняти об’єктні функції 

територіальних громад – політичні, економічні, соціальні, культурні та 

екологічні. В залежності від сфери реалізації цих функцій їх можна поділяти на 

внутрішні і зовнішні об’єктні функції (зокрема, зовнішньополітичні, 

зовнішньоекономічні тощо); 

2) Суб’єктами, тобто у відповідності із видами адміністративно-

територіальних одиниць в межах яких функціонують відповідні територіальні 

громади. Відповідно з цим можна виділити систему територіальних функцій: 

функції територіальних громад села і селища; функції територіальних громад 

міст і територіальних громад районів в містах; функції територіальних громад 

міст обласного підпорядкування, міст Київ та Севастополь;  

3) Способами, засобами і методами муніципальної діяльності 

територіальних громад. Звідси доцільно виділяти систему технологічних 

функцій розглядуваних спільностей. Комплекс цих функцій територіальних 

громад утворюють інформаційна, планування і програмування розвитку 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць, нормотворча, 

територіальна, бюджетно-фінансова, матеріально-технічна функції та функція 

соціального контролю. 
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Однією з передумов створення повноцінної системи місцевого 

самоврядування в будь-якій державі є визначення її сфери відання. Конституція 

України закріплює право територіальних громад самостійно вирішувати 

питання місцевого значення в межах Конституції та законів України. В зв’язку 

з цим, у контексті дослідження проблем класифікації функцій територіальних 

громад, особливий інтерес викликають об’єкти локальної діяльності, якими 

виступають «різноманітні суспільні відносини системного характеру, які 

виникають в результаті реалізації територіальною громадою та органами 

місцевого самоврядування своїх функцій та повноважень» (М.О. Баймуратов). 

Питання місцевого значення (об’єкти локальної діяльності) доцільно 

розглядати як питання (справи), які випливають із колективних інтересів 

місцевих жителів – членів відповідної територіальної громади, віднесені 

Конституцією, законами України та статутом територіальної громади до 

предметів відання місцевого самоврядування, а також інші питання, які не 

входять до компетенції органів державної влади України. Засобом юридичного 

закріплення питань місцевого значення є предмети відання місцевого 

самоврядування. Впровадження методу «негативного» регулювання діяльності 

місцевого самоврядування, на думку дисертанта, створить умови для 

включення в систему питань місцевого значення широкого кола суспільних 

відносин, які виникають на локальному рівні, дозволить сформувати виключну 

компетенцію територіальних громад, автоматично призведе до структуризації і 

розмежування компетенції органів місцевого самоврядування та держави, та 

виключенню з практики їх функціонування та взаємодії подвійності, 

дублювання та колізій компетенційних повноважень. 

Також особливий теоретичний і практичний інтерес в зв’язку з 

конституційним закріпленням ролі локальних колективів та їх самоврядування 

в забезпеченні комплексного економічного, соціального, культурного розвитку 

певних місцевостей викликають територіальні аспекти дослідження їх функцій. 

Під територією (територіальним утворенням) розуміється певна частина 

соціального (в першу чергу, населення), природного (природно-ресурсного та 
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екологічного), економічного (матеріально-технічного та фінансового), 

інфраструктурного (організаційного), культурно-історичного та, власно, 

просторового потенціалів держави, яка перебуває в юрисдикції суб’єктів 

місцевого самоврядування, насамперед територіальних громад та сформованих 

ними місцевих органів влади. 

Аналіз наукової літератури в галузі місцевого самоврядування доводить, 

що з поля зору дослідників іноді випадає така суттєва сторона, яка 

характеризує муніципальні системи, як технологічна. Саме завдяки технологіям 

функціонування місцевого самоврядування реалізується колосальний потенціал 

самоорганізації місцевих жителів. Технологія функціонування територіальних 

громад – це сукупність засобів, методів, способів, які розташовані в певній 

послідовності у часі та просторі та служать ефективній реалізації завдань і 

функцій локальної демократії. Обираючи муніципальну технологію як критерій 

класифікації та виходячи з визначення функцій територіальних громад, слід 

зазначити, що розгляд технологічних функцій як стадій, характеризує 

категорію функція як сукупність окремих напрямів муніципальних дій 

(процедур, етапів процесу здійснення функцій), а розгляд функцій як способів, 

методів, засобів – як систему конкретних видів муніципальної діяльності 

(операцій) об’єктивно необхідних для реалізації інших функцій. За своєю 

сутністю дані функції мають «допоміжний» характер, «обслуговують» усі 

сфери місцевого життя та в кінцевому результаті спрямовані на вирішення 

питань місцевого значення. 

Територіальні громади беруть активну та багатогранну участь – 

безпосередньо або опосередковано – у здійсненні всіх функцій і повноважень 

місцевого самоврядування, тобто ним належить загальна та інституційна роль в 

їх реалізації. За характером функцій і повноважень територіальним громадам 

належить вирішальна роль у всіх сферах (галузях) місцевого життя. По суті 

об’єктні функції територіальних громад – це основні функції цих спільностей. 

Найбільш рельєфно первинний характер територіальних громад в системі 

місцевого самоврядування має свій прояв у політичній сфері: вирішення 
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більшості політичних питань місцевого значення – виключна прерогатива 

місцевих жителів. Враховуючи переважно соціальну орієнтованість 

муніципальної діяльності, пріоритетною об’єктною функцією є соціальна 

функція. Велику роль територіальні громади, – переважно опосередковано, – 

відіграють у вирішенні внутрішніх та зовнішніх економічних, культурних та 

екологічних проблем місцевого значення відповідних сіл, селищ, міст. Про це 

свідчить широке коло повноважень місцевих рад та їх виконавчих органів в 

різних сферах місцевого життя. 

Важливе значення у створенні розгорнутої теорії функцій територіальних 

громад відіграє їх (функцій) класифікація відповідно до статусу 

адміністративно-територіальних одиниць, у межах яких здійснюють місцеве 

самоврядування певні локальні колективи. Складність проблеми щодо 

класифікації за даним (територіальним) критерієм в тому, що комплекс 

функцій, які виконують територіальні громади сіл, селищ, міст за своєю 

природою майже не відрізняється, вони спрямовані на вирішення однакових 

питань – питань місцевого значення. Тобто за сутністю, за об’єктами впливу 

вони тотожні. 

Специфіка адміністративно-територіального поділу України істотно 

впливає на характер муніципальної діяльності територіальних громад, які 

функціонують в межах певних населених пунктів та інших територіальних 

одиниць. Кожна територіальна громада, незважаючи на наявність цілої низки 

спільних характеристик, при ретельному розгляді виступає у вигляді 

специфічної системи, зумовленої історичними, національно-культурними, 

соціально-економічними, демографічними та іншими особливостями, що і 

зумовлює територіальну диференціацію їх функцій. 

Аналіз місцевого життя різних за адміністративно-правовим статусом 

населених пунктів свідчить про значні відмінності в обсязі та характері 

основних напрямів і видів діяльності територіальних громад які функціонують 

в їх межах. Особливо рельєфно це проявляється при порівнянні функцій 

територіальних громад сіл та міст. В умовах становлення інститутів місцевого 



208 

 

самоврядування в Україні дослідження територіальної специфіки 

функціонування місцевих громад є перспективним напрямком наукових 

пошуків та практичних експериментів. 

Здійснення функцій територіальних громад потребує наявності в 

розпорядженні цих суб’єктів певної сукупності засобів, методів і способів, 

завдяки яким місцеві жителі матимуть змогу реалізовувати право на участь у 

місцевому самоврядуванні, ефективно вирішувати питання місцевого значення.  

Важлива роль об’єктивних і суб’єктивних факторів як явищ суспільного 

життя, що суттєво впливають на процес реалізації територіальними громадами 

своїх функцій і повноважень. Під механізмом здійснення функцій 

територіальних громад слід розуміти комплексну системну категорію, яка являє 

собою сукупність демографічних, територіальних, політичних, організаційних, 

економічних, соціально-культурних, ідеологічних способів і засобів 

матеріалізації діяльності муніципальної влади в процесі вирішення питань 

місцевого значення, а також делегованих місцевому самоврядуванню 

повноважень місцевої державної виконавчої влади в межах Конституції і 

законів України. 

Демографічна (соціальна) основа механізму реалізації функцій 

територіальних громад означає що місцеве самоврядування виходить від 

людини. Саме люди (громадяни України, іноземці, біженці тощо) з їх досвідом, 

професійними навичками, асоційовані у територіальні громади та соціалізовані 

в процес самостійного, під свою відповідальність, вирішення власних проблем 

та колективних проблем всієї територіальної громади, членом яких вони є, 

виступають домінантною ланкою механізму реалізації функцій місцевого 

самоврядування. 

Другим важливим елементом цього механізму виступає територіальна 

основа місцевого самоврядування. Саме в межах певних територій суб’єкти 

публічно-владних відносин, територіальні громади зокрема, реалізують свої 

функції. 
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Функціонування територіальних громад можливе лише за умовою 

оптимального поєднання інститутів безпосередньої та представницької 

демократії, які у сукупності складають політичний (організаційний) механізм 

реалізації функцій місцевого самоврядування. 

Розвиток перших трьох основ щільно пов’язаний з розвитком економіки, 

зокрема комунальною власністю, місцевим виробництвом, фінансовими 

ресурсами тощо. У сукупності дані інститути утворюють економічний механізм 

реалізації функцій територіальних громад. 

Наявність вище означених основ, природно потребують свого 

нормативного регулювання. Саме правова основа місцевого самоврядування 

(Конституція і закони України, міжнародні документи про місцеве 

самоврядування, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, локальні нормативні акти) утворює нормативний механізм реалізації 

функцій територіальних громад. 

Також не останнє місце в процесі функціонування територіальних громад 

займають ідеологічні (духовні) моменти, зокрема, історичні, національно-

культурні та інші особливості місцевого життя, що в свою чергу, зумовлює 

виділення ідеологічного механізму реалізації функцій місцевого 

самоврядування (символіка територіальних громад, місцева мова тощо). 

Лише таке комплексне розуміння механізму реалізації функцій 

територіальних громад, сприятиме створенню цілісної теорії функцій місцевого 

самоврядування, що, в свою чергу, вирішить певні практичні проблеми які 

виникають в процесі вирішення питань місцевого значення, сприятиме 

створенню дійсно ефективно системи локальної демократії, побудованої на 

принципах, проголошених в Європейській Хартії про місцеве самоврядування 

та закріплених у Конституції України. 

Основні функції територіальних громад – явища відносно стабільні, однак, 

вони не є незмінними. Незважаючи на повільний рух муніципальної реформи, 

вони безперервно розвиваються та вдосконалюються в ході їх здійснення. 

Загальною тенденцією їх розвитку в сучасних умовах повинно стати 
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підвищення ролі людського фактору в управлінні державними і місцевими 

справами. Зокрема, необхідно розробити закони про територіальні громади в 

Україні, про місцеві референдуми, про комунальну службу тощо. З часом було 

б доцільним прийняти комплексний нормативний акт – Муніципальний Кодекс 

України, в якому б детально розписувались усі аспекти локальної діяльності 

населення, порядок формування, організації та діяльності муніципальних 

структур територіальних громад. 

 

4.4 Зміст завдань та функцій районних і обласних рад, їх президій 

(колегій), постійних комісій, голів районних і обласних рад 

 

Обласні та районні ради – це органи місцевого самоврядування другого 

рівня, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, 

міст у межах повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими 

радами. Основним завданням районних та обласних рад є представлення 

спільних інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст у межах 

повноважень, переданих їм сільськими, селищними, міськими радами. 

Згідно з положеннями Конституції України обласні та районні ради не 

мають власних виконавчих органів місцевого самоврядування. Природні 

функції таких органів, зокрема є: 

 розробка і виконання обласних та районних бюджетів, планів соціально-

економічного розвитку;  

 управління об’єктами спільної власності територіальних громад;  

 організація надання населенню комунальних послуг там, де відповідні 

комунальні підприємства (зокрема, з водопостачання та теплопостачання) 

залишаються у спільній власності територіальних громад ; 

 організація роботи місцевого пасажирського транспорту, утримання 

шляхів. 

Така організація здійснення виконавчих функцій самоврядування 

обласного та районного рівня суперечить положенням ратифікованої Україною 
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Європейської хартії місцевого самоврядування, про що наша держава 

неодноразово отримувала зауваження відповідних органів Ради Європи. 

Створення виконавчих органів районних та обласних рад, зосереджених 

виключно на самоврядних функціях, дозволить: 

 деполітизувати ради, завантаживши їх вирішенням властивих місцевому 

самоврядуванню завдань з розвитку територій і підтримання систем їхньої 

життєдіяльності; 

 місцевим державним адміністраціям зосередитися на виконанні суто 

державних завдань; 

 головам МДА позбавитися залежності від обласних та районних рад.  

Виключно на пленарних засіданнях районної, обласної ради вирішуються 

такі питання: 

 прийняття за пропозицією територіальних громад рішення щодо 

проведення консультативного опитування з питань, які стосуються їх спільних 

інтересів; 

 здійснення відповідно до закону повноважень щодо організації 

проведення всеукраїнських референдумів та виборів органів державної влади і 

місцевого самоврядування; 

 затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку 

відповідно району, області, цільових програм з інших питань, заслуховування 

звітів про їх виконання; 

 затвердження відповідно районних, обласних бюджетів, внесення змін до 

них, затвердження звітів про їх виконання; 

 розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді субвенцій, а 

районі ради – відповідно до Закону розподіл трансфертів вирівнювання між 

бюджетами міст районного значення, сіл, селищ; 

 вирішення питань управління об’єктами спільної власності, що 

перебувають в управлінні обласних та районних рад; 
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 прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в 

межах і порядку, визначеному законом; 

 обрання голови ради, заступника голови ради, звільнення їх з посади; 

 затвердження за пропозицією голови ради структури, чисельності 

виконавчого апарату ради, витрат на утримання ради та її виконавчого апарату. 

Районні і обласні ради можуть створювати президію (колегію). Президія 

(колегія) обласної, районної ради являє собою факультативний, дорадчий 

орган, до складу якого входять голова ради, заступник і голови постійних 

комісій (за посадою), а також уповноважені представники депутатських груп і 

фракцій. Цей орган покликаний виконувати внутрішні, допоміжні функції. 

Президія ради попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, 

що виносяться на розгляд ради, і може приймати рішення, які мають дорадчий 

характер. Президія діє на основі Положення про неї, що затверджується радою. 

Відкриває і веде засідання президії голова ради, а в разі його відсутності – 

заступник голови ради. Президія ради не дублює діяльності постійних комісій 

ради; на її розгляд зазвичай виносяться питання, щодо яких є істотні 

розбіжності у позиціях депутатських груп і фракцій. Як свідчить практика, 

діяльність президії ради може бути ефективною лише у випадку, коли кількість 

депутатських груп і фракцій є невеликою, а їх позиції не є полярними. 

У районних та обласних радах діють постійні комісії. Так, постійні комісії 

районної ради – органами ради, що обираються з числа її депутатів, для 

вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх 

відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. 

Функції постійних комісій районної ради: 

1. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають 

проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого 

бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання 

про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-

культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради згідно із 

ст.ст. 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
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розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, 

виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями; 

2. За дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною 

ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів, а 

також з питань віднесених до відання ради, районної державної адміністрації, 

підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм 

власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації 

на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради, 

здійснюють контроль за виконанням рішень ради, власних рішень і 

рекомендацій; 

3. Можуть вносити на розгляд ради свої пропозиції щодо питань, 

віднесених до їх відання. 

4. Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для 

обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують 

висновки з цих питань. 

Постійні комісії обласної ради – є постійно діючими органами ради, що 

обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і 

підготовки питань, які належать до їх відання, та здійснення контролю за 

виконанням рішень обласної ради. 

Основними завданнями постійних комісій є: 

1. Розробка за дорученням обласної ради чи з власної ініціативи проектів 

рішень та інших актів, що розглядаються обласною радою, попередній розгляд 

та підготовка висновків і рекомендацій до проектів рішень, доопрацювання за 

дорученням обласної ради чи з власної ініціативи окремих проектів рішень за 

результатами їх розгляду на пленарних засіданнях обласної ради або її органів, 

узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли внаслідок обговорення 

проектів рішень; 

2. Збір та аналіз інформації з питань, що відносяться до функціональної 

спрямованості постійної комісії; вивчення та аналіз стану та розвитку 

відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, 
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розробка проектів рішень та підготовка висновків та рекомендацій із 

зазначених питань; 

3. Попередній розгляд та підготовка проектів обласного бюджету Одеської 

області, програм соціально-економічного та культурного розвитку області, 

регіональних цільових та комплексних програм з інших питань, звітів про їх 

виконання; 

4. Здійснення контролю за виконанням рішень обласної ради; 

5. Аналіз роботи обласної державної адміністрації, її структурних 

підрозділів, їх посадових осіб у межах виконання ними повноважень, 

делегованих обласною радою, та (або) віднесених до функціональної 

спрямованості постійних комісій, підготовка та подання на розгляд обласної 

ради та її органів висновків і рекомендацій з цих питань; 

6. Вивчення діяльності підзвітних і підконтрольних раді органів, а також 

діяльності підприємств, установ, організацій, їх структурних підрозділів 

незалежно від форм власності та їх посадових осіб з питань, віднесених до 

відання ради; 

7. Попереднє обговорення кандидатур посадових осіб, які відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» обираються або 

призначаються обласною радою; 

8. Виконання інших завдань, доручених постійним комісіям обласною 

радою або визначених чинним законодавством України. 

Функціональна спрямованість постійних комісій: 

 з питань регламенту, місцевого самоврядування, депутатської діяльності, 

етики та гласності; 

 з питань бюджету, фінансово-економічної політики та банківської 

діяльності; 

 з питань економіки, промисловості, розвитку підприємництва та 

регуляторної політики; 

 з питань агропромислового комплексу; 
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 з питань житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного 

комплексу та енергозбереження; 

 з питань будівництва, регіонального розвитку, збереження нерухомих 

об’єктів культурної спадщини, архітектури та містобудування; 

 з питань транспорту та дорожнього господарства; 

 з питань інформатизації та зв’язку; 

 з питань міжрегіонального і міжнародного співробітництва та 

інвестиційної діяльності; 

 з питань екології, природокористування, запобігання надзвичайним 

ситуаціям та ліквідації їх наслідків; 

 з питань земельних відносин та адміністративно-територіального устрою; 

 з питань соціальної політики та демографії; 

 з питань охорони здоров’я, сім’ї, материнства і дитинства; 

 з питань освіти, наукової діяльності, молодіжної політики та спорту; 

 з питань культури, туризму, духовності, міжнаціональних відносин; 

 з питань правової політики, забезпечення законності та правопорядку, 

боротьби з організованою злочинністю та корупцією; 

 з питань прав людини, свободи слова та інформації; 

 з питань управління майном спільної власності територіальних громад 

області. 

Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне 

забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів здійснює апарат ради, який 

утворюється відповідною радою. Він сприяє здійсненню відповідною радою 

взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, місцевими органами 

виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування. 

Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова відповідної ради. 

На відміну від порядку обрання голів сільських, селищних та міських рад, 

які, як уже зазначалося, обираються безпосередньо населенням територіальної 

громади, голови районної, обласної, районної у місті ради обираються 
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відповідною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень ради 

(чотири роки) шляхом таємного голосування. Тобто голова ради обирається як 

депутат відповідної ради, а згодом – як її голова. 

Голова відповідної ради скликає сесії, ради, повідомляє депутатів і 

доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії 

ради, про питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання 

ради. Він також забезпечує підготовку сесій ради і питань, що виносяться на її 

розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх 

виконанням. 

Голова ради представляє раді кандидатури для обрання на посаду 

заступника голови ради; вносить на затвердження ради пропозиції щодо 

структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання. 

Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради також вносяться 

на розгляд ради її головою. 

Голова координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, 

сприяє організації виконання їхніх рекомендацій. Він також організовує 

надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень. Голова 

ради організовує роботу президії (колегії) ради (в разі її створення), а також 

призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів 

виконавчого апарату ради. Голова ради підписує рішення та протоколи сесій 

ради. Голова відповідної ради забезпечує роботу з розгляду звернень громадян, 

а також веде особистий прийом громадян. Він забезпечує гласність у роботі 

ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих 

питань місцевого значення, вивчення громадської думки. Голова оприлюднює 

рішення ради. Важливою ділянкою роботи голови є організація, відповідно до 

законодавства, проведення референдумів і виборів до органів державної влади і 

місцевого самоврядування. 
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4.5 Спільні завдання районних, обласних державних адміністрацій та 

районних, обласних рад по вирішенню проблем розвитку районів і 

областей, комплексного економічного і соціального розвитку регіонів 

 

У ст. 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» чітко 

визначено що, «місцеві державні адміністрації на відповідній території 

взаємодіють з сільськими, селищними і міськими радами, їх виконавчими 

органами та сільськими та селищними і міськими головами, сприяють у 

здійсненні ними власних повноважень місцевого самоврядування, зокрема, у 

вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку 

відповідних територій, зміцнення матеріальної та фінансової бази місцевого 

самоврядування, контролюють виконання наданих їм законом повноважень 

органів виконавчої влади, розглядають та враховують у своїй діяльності 

пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб». 

План взаємодії органів виконавчої влади і місцевого самоврядування, 

передбачає проведення спільних дій по формуванню і забезпеченню виконання 

програм соціально-економічного розвитку територій та місцевих бюджетів, 

здійснення контрольних функцій.  

Райдержадміністрація та облдержадміністрація повинна тісно 

співпрацювати з відповідними радами: 

 планувати роботу та проведення спільних заходів; 

 складати і затверджуватися спільні плани календарних місячних заходів, 

які передбачатимуть проведення семінарів-нарад з керівниками територіальних 

громад та працівниками місцевих рад району (області), днів відділів апаратів, 

участь у засіданнях виконавчих комітетів працівників рад; прямих телефонних 

зв’язків з головами районних та обласних адміністрацій та відповідних 

районних ради, їх участі у семінарах-нарадах керівників сільськогосподарських 

підприємств; 
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 проводити «круглі столи» з керівниками політичних осередків та 

громадських організацій, духовенством району (області), засіданнях колегії 

адміністрацій та сесіях рад;  

 для налагодження тісних зв’язків здійснювати спільну підготовку і 

проведення святкових заходів до визначних дат;  

 проводити семінари, що сприятимуть поширенню передового досвіду 

роботи сільських громад, позитивно впливатимуть на досягнення 

взаєморозуміння та плідної співпраці між органами місцевого самоврядування, 

районними та обласними держадміністраціями і районними (обласними) 

радами; 

 з метою удосконалення стилю, форм і методів роботи, надання 

практичної та методичної допомоги на місцях, підвищення професійного рівня 

кадрів практикувати проведення «Днів відділів» апаратів районних (обласних) 

адміністрацій та районних (обласних) ради, їх структурних підрозділів; 

 здійснювати контрольні перевірки виконання делегованих повноважень 

органів виконавчої влади органами місцевого самоврядування; 

 щорічно проводити співбесіди керівників територіальних громад, 

секретарів та бухгалтерів місцевих рад з головами районних (обласних) 

держадміністрацій та районними (обласними) ради з питань реалізації програм 

соціально-економічного розвитку територій, наповнення бюджетів усіх рівнів, 

управління комунальною власністю і житлово-комунальним господарством, 

вирішення проблем у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, регулювання 

земельних відносин і навколишнього природного середовища та інші. Це 

сприятиме покращенню виконавської дисципліни серед посадових осіб органів 

місцевого самоврядування;  

 щорічно проводити підсумки трудового суперництва між учасниками 

змагання на семінарах-нарадах міського, селищних, сільських голів, видавати 

відповідні розпорядження голів районних та обласних держадміністрацій;  
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 з метою підтримання системи спілкування з людьми, інформувати 

населення про роботу органів виконавчої влади, надавати допомогу органам 

місцевого самоврядування у вирішенні назрілих проблем. Залучати керівників 

районних служб, установ, організацій, котрі вивчають проблеми громадян. Ті 

питання, що потребують для вирішення певного часу, брати на контроль;  

 створити виїзні приймальні адміністрації та ради, що дасть можливість 

жителям населених пунктів на місці вирішувати наболілі питання, 

поспілкуватись особисто з керівниками району та районних служб; 

 проводити об’їзд населених пунктів по благоустрою та санітарному 

стану. Результати об’їзду обговорювати на розширеній нараді при головах 

районних та обласних держадміністраціях із запрошенням керівників 

територіальних громад. 

Практичні питання взаємодії, проведення тих чи інших заходів повинні 

координуватись відділами організаційно-кадрової роботи апаратів 

адміністрацій спільно з виконавчими апаратами рад із залученням працівників 

інших підрозділів, організацій.  

 

Контрольні питання 

1. Який механізм реалізації функцій і повноважень органів місцевого самоврядування в 

Україні? 

2. Яку роль відіграє місцевого самоврядування у механізмі вирішення питань місцевого 

значення та надання публічних послуг населенню? 

3. Назвіть основні функції органів місцевого самоврядування в Україні. 

4. Які повноваження районних та обласних рад забезпечують їх конституційну функцію 

представляти спільні інтереси територіальних громад? 

5. Які спільні завдання виконують районні, обласні державні адміністрації та районні, 

обласні раді по вирішенню проблем розвитку районів і областей, комплексного 

економічного і соціального розвитку регіонів? 

 

Рекомендовані нормативно-правові акти та література для підготовки до 

семінарського заняття, написання рефератів 

 

Основні нормативно-правові акти і література 

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 

2. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 

№ 333-р // Урядовий кур’єр. – 2014. – № 67. 

3. Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: 

http://zakon2.rada.gov.ua/
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монографія / О.В. Батанов; відп. ред. М.О. Баймуратов. – К.: Видавництво «Юридична 

думка, 2010. – 656 с. 

4. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручн. / І. І. Бодрова, 

С.В. Болдирєв, В. О. Величко та ін.; за ред. С. Г. Серьогіної; – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: 

Право, 2013. – 360 с.  

5. Камінська Н.В. Місцеве самоврядування: теоретико-історичний і порівняльно-

правовий аналіз : навч. посіб. / Н.В. Камінська. – К. : КНТ, 2010. – 232 с.  

6. Місцеве самоврядування в Україні: теорія і практика / [посібник для депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів] / Б.А. Руснак. – Одеса, 2011. – 536 с. 

 

Додаткові нормативно-правові акти і література 

1. Гавкалова Н.Л. Взаємодія органів публічної влади та інститутів громадянського 

суспільства / Н. Л. Гавкалова, М.В. Грузд // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 10. – 

С. 281–290.  

2. Галус О.О. Міжнародно-правові стандарти безпосереднього народовладдя / 

О.О. Галус // Держава і право. Серія: Юридичні і політичні науки. – 2013. – № 62. – С. 115–

122.  
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РОЗДІЛ 5 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

5.1 Форми діяльності місцевих органів виконавчої влади  

 

Форма діяльності органів виконавчої влади полягає у здійснені 

конкретними суб’єктами певних дій, які специфічним чином розкривають зміст 

управлінської діяльності. Загалом усі форми діяльності можна розмежувати на 

правові та організаційні (не правові). Під правовою формою діяльності 

розуміють зовнішньо виражене та юридично оформлене діяння органу чи 

посадової особи, яке прийняте в межах їх компетенції і спричиняє виникнення, 

зміну або припинення прав та обов’язків. 

Правові форми пов’язані із встановленням та застосуванням норм права, 

що обумовлює настання певних юридичних наслідків. У правових формах 

управлінської діяльності найбільш чітко вираженні повноваження державно-

владного характеру, які надаються органам управління для реалізації 

закріплених за ними функцій. 

Правові форми діяльності різними науковцями класифікуються за різними 

критеріями. Д. Бахрах серед правових форм здійснення виконавчої влади 

виділяє: прийняття правових актів (рішень), укладання договорів, здійснення 

інших юридичних дій. 

Правові форми діяльності органів виконавчої влади завжди пов’язані із 

здійсненням такими органами владних повноважень правоустановчого, 

правозастосовного, регулятивного та правоохоронного характеру, що дає нам 

змогу охарактеризувати їх за основним компонентом – змістом. 

Що стосується змісту правоустановчої форми, то він пов’язаний із 

створенням, розробкою та прийняттям правових актів управління. Традиційно в 

нормотворчій діяльності виділяють чотири етапи: нагальна необхідність 
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прийняття адміністративного акту, підготовка проекту адміністративного акту, 

обговорення проекту і прийняття рішення відповідним компетентним органом, 

опублікування прийнятого адміністративного акта. Таким чином, 

правоустановча форма діяльності – це створення правових норм, їх зміна або 

скасування. Дана правова форма є досить складною, так як вона 

характеризується наявністю у системі публічного управління великої кількості 

правотворчих процедур, які використовуються органами управління для 

адміністративної правотворчості, конкретизують та уточнюють завдання та 

функції управління, що передбачені Конституцією та законами України. При 

цьому варто зауважити, що правотворча діяльність органів виконавчої влади 

завжди повинна носити підзаконний характер, тобто здійснюватись у суровій 

відповідності із законом. 

Правозастосовна форма діяльності передусім пов’язана із виконанням 

законів та інших нормативно-правових актів, метою якого є застосування 

норми права у кожному конкретному випадку, тобто в рамках цієї форми 

діяльності відбувається розгляд і вирішення певних управлінських спорів. 

Правозастосовна форма передусім характеризується такими загальними 

функціями управління як організація, облік, розпорядництво, кадрове 

забезпечення системи управління та інші. Дана форма діяльності включає в 

себе такі елементи: встановлення фактичних обставин справи, пошук 

спеціальної правової норми для застосування в кожному конкретному випадку, 

встановлення юридичного значення та масштабу діяльності цієї правової 

норми, з’ясування та тлумачення змісту цієї норми, прийняття рішення по 

справі, видання індивідуального акта управління. 

Регулятивна форма діяльності органів виконавчої влади характеризується 

тим, що вона спрямована на створення необхідних умов для здійснення 

позитивного управління, яке орієнтоване на забезпечення добробуту 

суспільства і держави, реалізацію функції управління в економічній, соціально-

культурній, адміністративно-політичній та інших сферах суспільства. При 

застосуванні регулятивної форми діяльності реалізуються такі функції 
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управління, як: державне регулювання, прогнозування, планування, 

координація, керівництво та інші. Саме за допомогою регулятивної форми 

діяльності забезпечуються права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів 

права, створюється необхідний порядок управління. 

Правоохоронна форма діяльності пов’язана із здійсненням контрольно-

наглядової функції управління. У рамках цієї форми захищаються права і 

свободи громадян та інших суб’єктів права, застосовуються заходи 

адміністративного примусу до фізичних та юридичних осіб, використовуються 

особливі примусові засоби та способи впливу. Правоохоронна форма діяльності 

покликана охороняти встановлений порядок управління, забезпечувати 

законний режим функціонування органів управління та посадових осіб. 

У практичній діяльності органів виконавчої влади, у тому числі місцевих, 

правові форми найчастіше знаходять своє вираження у двох видах: 

адміністративних актах та адміністративному договорі. 

Вихідною у визначенні поняття нормативно-правового акту органу 

виконавчої влади у більшості юристів є теза про те, що зазначений акт є 

юридичною формою діяльності виконавчих та розпорядчих органів державної 

влади.  

Іншою важливою правовою формою діяльності органів виконавчої влади, 

крім правових актів, є адміністративний договір. В останній час питання теорії 

адміністративного договору певним чином висвітлювались як вітчизняними, 

так і зарубіжними вченими в галузі адміністративного права.. Поняття 

адміністративного договору в науковій доктрині тлумачиться по-різному. 

В.А. Юсупов визначає його як адміністративно-правову угоду двох або більше 

суб’єктів, із яких один чи всі обов’язково є органом державного управління або 

їх законними представниками. Ця угода спрямована на встановлення, зміну або 

припинення адміністративних прав та обов’язків органів державного 

управління, суб’єктивних майнових або немайнових прав у громадян та 

соціальних утворень. Подібної точки зору притримується і А. Васильєв. З 

даним визначенням можна погодитись, однак варто зазначити, що автор 
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обмежує роль адміністративного договору встановленням, зміною або 

припиненням конкретних адміністративних правовідносин. У зв’язку з цим 

дане визначення не охоплює адміністративні договори, котрі носять 

нормативний характер. Крім того, у визначенні варто було б вказати на 

формальну рівність суб’єктів даної угоди. 

І. Самсін, Н Іваницька вважають адміністративним договором будь-який 

публічно-правовий договір, що предметом свого регулювання має публічний 

інтерес. А. Савостін вважає що адміністративний договір – це укладена 

відповідно до норм адміністративного права угода, що є взаємним узгодженим 

проявом волі сторін відносно єдиної мети між двома чи більше формально 

рівними суб’єктами, предметом якої є здійснення юридично значимих 

управлінських або організаційних дій, в яких хоча б однією із сторін є орган 

державного управління або його законний представник. 

Хоча дане визначення і є занадто розширеним, проте його можна прийняти 

як таке, що відповідає природі адміністративного договору. Варто лише 

зауважити, що в ньому занадто розширено предмет адміністративного договору 

та суб’єктний склад осіб, які є сторонами такого виду угод. 

Так як адміністративні договори використовуються в різних сферах та 

галузях державного управління, то закономірно постає питання класифікації 

таких договорів. Це обумовлено тим, що різні види адміністративних договорів 

їх предмет та цілі визначають різні способи їх укладання, а також специфіку 

практичного застосування даного виду угод. 

Підсумовуючи вищесказане, можна стверджувати, що у своїй діяльності 

місцеві органи виконавчої влади повинні застосовувати всі можливі правові 

інструменти для реалізації тих функцій, які покладені на них відповідними 

правовими актами.  

Організаційні форми діяльності місцевих органів виконавчої влади 

Діяльність органів виконавчої влади здійснюється не тільки у правових 

формах, але й у організаційних. Так, під організаційними формами діяльності 

органів виконавчої влади, в тому числі місцевих, розуміють здійснення 
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управлінської діяльності, яка безпосередньо не пов’язана із реалізацією 

державно-владних повноважень. 

При цьому варто відзначити, що є окремі вчені, які вважають, що 

матеріально-технічні операції (на відміну від організаційних дій) взагалі не 

можуть розглядатись як форма управлінської діяльності, бо їх роль є виключно 

допоміжною (діловодство, транспорт, охорона і тощо), а форма їх виконання – 

не правова, і здійснюють їх не державні службовці, а допоміжний персонал, 

крім того, вони не виражають реалізацію виконавчої влади. Однак з даним 

твердженням важко погодитись, зважаючи на те, що, по-перше, здійснення 

управлінської діяльності без матеріально-технічних операцій є неможливим, а 

по-друге, невиконання даного виду операцій може потягти за собою юридичну 

відповідальність і,як результат,виникнення певних правовідносин. Це дає 

підстави стверджувати, що матеріально-технічні операції впливають на процес 

організації та здійснення управлінської діяльності органами виконавчої влади. 

Загалом, враховуючи специфіку діяльності місцевих органів виконавчої 

влади, можна виділити такі основні види організаційних форм діяльності цієї 

діяльності: 

Здійснення матеріально-технічних операцій за питомою вагою у реалізації 

внутрішньоуправлінської діяльності займають провідне місце. На жаль, у 

науковій юридичній літературі досить мало вчених приділяли увагу вивченню 

даної категорії. Так, С. Студенікін визначав матеріально-технічні операції як 

дії, котрі самі по собі не створюють нових юридичних відносин та не можуть 

змінювати існуючі відносини (наприклад, статистичні звіти, розробка 

підготовчих матеріалів, підготовка довідок та доповідей, узагальнення 

матеріалів тощо), відзначаючи при цьому, що такі операції забезпечують 

підготовку актів державного управління або їх реалізацію, а тому здійснюються 

на основі діючого законодавства. На відміну від цієї позиції, Є. Старосьцьяк 

зазначає, що матеріально-технічні операції створюють певні правові результати 

шляхом формування нових правовідносин за допомогою конкретних фактів, а 

не шляхом створення нової правової норми існуючого правопорядку. Таким 
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чином, враховуючи специфіку матеріально-технічних операцій, їх можна 

визначити як дії, що здійснюються на основі правових актів уповноваженими 

на те органами та посадовими особами в межах їх компетенції або на основі 

спеціального дозволу (наказу), і за порушення встановленого порядку 

виконання даних операцій передбачено застосування відповідного виду 

юридичної відповідальності. 

На особливу увагу, на нашу думку, заслуговують такі матеріально-технічні 

операції, як документування управлінської діяльності місцевих органів 

виконавчої влади та службові приписи. 

Відповідно до нормативних положень Постанови Кабінету Міністрів 

України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з 

діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів 

Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», 

Документування управлінської інформації полягає у створенні документів, в 

яких фіксується з дотриманням установлених правил інформація про 

управлінські дії. Право на створення, підписання, погодження, затвердження 

документів визначається актами законодавства, положеннями (статутами) 

установ, положеннями про структурні підрозділи і посадовими інструкціями. В 

установах визначається сукупність документів, передбачених номенклатурою 

справ, необхідних і достатніх для документування інформації про їх діяльність. 

Раціоналізація документування та документообігу, як складових 

документології – важлива передумова практично всіх напрямків управлінської 

діяльності. Незалежно від того, які функції управління аналізувати, завжди 

виникає проблема фіксування їх у певній формі через спеціальні реквізити, які 

перетворюють просте відображення інформації в документ. 

Необхідність дослідження документування управлінської діяльності 

місцевих органів виконавчої влади також обумовлюється тим фактом, що саме 

дані державні органи безпосередньо здійснюють державне управління. Саме за 

допомогою відповідних документів здійснюється комунікативний зв’язок між 

суб’єктом та об’єктом управління. Таким чином, суб’єкт управління, 
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визначаючи зміст управлінського документу і передаючи документ до 

виконання, розраховує, що в результаті даної операції у середовищі управління 

відбудуться заплановані зміни та буде досягнуто запланований результат. У 

зв’язку з цим особливістю документів місцевих органів виконавчої влади є те, 

що відомості, які містить документ – це один із факторів, який визначає 

ефективність та можливість здійснення процесу управління. На жаль, 

українське законодавство головним чином, регулює процес документообігу і не 

встановлює певних вимог щодо управлінських документів не тільки місцевих 

органів виконавчої влади, але й інших органів державного управління. Таким 

чином, основною проблемою документування управлінської діяльності 

місцевих органів виконавчої влади є вплив документа на якість та ефективність 

процесу управління. 

Передусім необхідно з’ясувати, що розуміють під терміном «документ». 

Так, відповідно до ст. 27 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992, під 

документом розуміють передбачену законом матеріальну форму одержання, 

зберігання, використання і поширення інформації шляхом фіксації її на папері, 

магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носієві. У Юридичній 

енциклопедії наведено таке визначення: «Документ (від лат. documentum– 

повчальний приклад; свідчення, доказ) – матеріальна форма відображення, 

поширення, використання і зберігання інформації, яка надає їй юридичної 

сили». При цьому варто зауважити, що не всі документи мають юридичну силу, 

а лише ті, які є нормативними актами, що стосується управлінських документів, 

то вони можуть мати лише юридичне значення, тобто бути правомочними. На 

думку автора, управлінський документ місцевих органів виконавчої влади 

можна визначити як певне повідомлення, яке складається із текстуальної 

частини (сукупності відомостей про середовище управління для конкретного 

виконавця) і довідкової частини (реквізити даного документа та нормативні 

вимоги щодо оформлення), що виконує конкретну управлінську функцію. 

Загалом виконання певної управлінської функції є головною метою будь-якого 

управлінського документа. Однак на практиці можливі випадки, коли 
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виконавець у результаті виконання певного документа досягає результату, який 

може не співпадати із метою даної управлінської дії. Через це першочерговою 

постає проблема вимог, які мають висуватись до управлінського документа 

місцевих органів виконавчої влади, виконання котрих дало б змогу 

мінімізувати фактори, що обумовлюють неспівпадіння цілей управлінського 

документа та отриманих результатів при його виконанні. 

Таким чином, за допомогою управлінських документів оформлюється 

прийняття управлінських рішень. Загалом під рішенням розуміють вольовий, 

свідомий акт суб’єкта управління, зміст якого полягає у виборі хоча б однієї із 

двох альтернатив. У науковій літературі також досить широко 

використовується поняття державно-управлінського рішення, яке 

характеризується особливою важливістю та масштабністю на відміну від інших 

рішень в системі державного управління. 

Крім управлінських документів, в організації роботи місцевих органів 

виконавчої влади важливу роль відіграють так звані службові приписи. На 

думку Є. Старосьцьяка, службові приписи відносяться до матеріально-

технічних дій як форми адміністративної діяльності. Критеріями ж 

відмежування даного виду дій від індивідуальних (адміністративних) актів є: 

а) різна конструкція правової основи обох цих дій і різна процедура їх 

здійснення, б) пов’язані із кожною з цих дій абсолютно різні правові результати 

та порядок примусового забезпечення виконання. 

Доручення у сфері управлінської діяльності – це письмове розпорядження, 

адресоване виконавцю щодо забезпечення реалізації певної управлінської 

функції, дія якого не вичерпується одноразовим застосуванням. 

Резолюція як одна з форм службових приписів являє собою напис на 

документі, зроблений керівником місцевого органу виконавчої влади або його 

заступником, що містить вказівки щодо виконання документа. Резолюція 

складається з таких елементів: прізвище виконавця (виконавців), зміст 

резолюції, термін виконання, особистий підпис керівника, дата. У разі, коли 

резолюція стосується кількох посадових осіб, головним виконавцем є особа, яка 
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зазначається першою у дорученні, якщо в документі не обумовлено інше. Для 

виконання доручення їй надається право скликати інших виконавців і 

координувати їх роботу. На документах з термінами виконання, які не 

потребують додаткових вказівок, у резолюції може зазначатися: виконавець, 

підпис автора резолюції, дата. 

Однією із найважливіших форм організаційної діяльності місцевих органів 

виконавчої влади є робота, що спрямована на кадрове забезпечення відповідних 

органів.  

Організаційний відділ місцевої державної адміністрації повинен 

координувати по вертикалі плани роботи управлінь, відділів, інших 

структурних підрозділів. У законодавстві ще не встановлено єдиного підходу 

до визначення того строку, на який повинен складатися перспективний план 

роботи та поточні плани роботи, які в основному складаються на початок 

кварталу.  

Організаційне планування виконує такі основні функції: 

1) координації в системі місцевих органів виконавчої влади між 

управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами; 

2) організації виконання планів та прогнозних показників економічного і 

соціального розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

3) послідовного здійснення основних повноважень місцевих органів 

виконавчої влади. 

Це обумовлено тим, що в плані економічного і соціального розвитку, який 

затверджується на поточний рік відповідною радою, визначаються перед 

місцевими органами виконавчої влади основні завдання роботи на поточний 

рік. Тому в перспективних і поточних планах слід передбачити засоби, з 

допомогою яких розв’язуються ці завдання, скоординувати дії всіх частин 

механізму органів виконавчої влади на місцевому рівні, їх основних функцій, 

повноважень і організаційних можливостей для досягнення спільних цілей, 

розв’язання конкретних поставлених завдань. Розробкою таких планів має 

займатись місцева державна адміністрація як орган загальної компетенції, 
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завдяки цьому така система набуває характеру відрегульованої у всіх своїх 

частинах, правильно націленої на керовану систему механізму. Тому в 

організаційне планування має здійснюватися з додержанням таких принципів: 

а) підпорядкування організаційних планів планам економічного і 

соціального розвитку; 

б) координованість усіх планів; 

в) конкретність та комплектність планів; 

г) врахування вибору головного завдання на рік, квартал, місяць. 

У перспективному і поточних планах (називатимемо їх організаційні 

плани) передбачаються методи і засоби, за допомогою яких розв’язуються ці 

завдання та координуються дії управлінь, відділів, інших структурних 

підрозділів місцевої державної адміністрації та інших органів виконавчої влади. 

При здійсненні перспективного і поточного планування в роботі місцевих 

державних адміністрацій обов’язково має дотримуватися принцип 

підпорядкованості даних планів плану економічного і соціального розвитку, це 

ставить таке організаційне планування на об’єктивну основу, робить його 

реальним, конкретним, практично значимим, виключає з організаційних планів 

дріб’язкові питання, які розраховані лише по суті на зовнішній ефект. Такий 

принцип у роботі місцевих органів виконавчої влади вимагає повної та 

гармонійної участі всієї системи органів виконавчої влади певного регіону. 

Останнє дає змогу запобігти перевантаженню одних управлінь чи відділів і 

недозавантаження або й зовсім не завантаження інших (відділів та інших 

структурних підрозділів, які по своїй специфіці не впливають на соціально-

економічні показники розвитку відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці). 

У своїй роботі місцева державна адміністрація повинна дотримуватися 

принципу координованості організаційних планів, суть якої полягає в тому, 

щоб у цих планах передбачалося: 

1) скоординовані дії окремих ланок адміністрації (управлінь, відділів, 

діяльність яких часто переплітається в роботі, наприклад, управління 
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сільського господарства і продовольства, управління економіки з фінансовим 

управлінням по забезпеченню надходжень до бюджету), і особливо – апарату 

адміністрації з іншими територіальними підрозділами центральних органів 

виконавчої влади, наприклад, територіальними управліннями 

Антимонопольного комітету України, Державного комітету із земельних 

ресурсів, відділенням Пенсійного фонду; 

2) координація дій апарату адміністрації, управлінь та відділів з органами 

масових громадських організацій (Червоний Хрест, галузеві комітети 

профспілок, осередки партій та громадських організацій); 

3) координація дій усіх органів виконавчої влади відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. 

Що стосується принципу конкретності, то його слід обов’язково 

додержуватися при складанні організаційних планів органів виконавчої влади в 

регіоні, що забезпечує якість та чіткість при визначенні цими органами 

основних завдань та основних засобів для їх здійснення. 

Отже, головна ланка планування роботи місцевих органів виконавчої 

влади – це план економічного і соціального розвитку, а далі на основі цього 

плану здійснюється організаційне (перспективне і поточне) планування. При 

плануванні обов’язково необхідно виділити головні, стратегічні питання, які 

об’єктивно обумовлені і від яких залежить забезпечення належного виконання 

функцій кожного конкретного місцевого органу виконавчої влади. 

Планування роботи місцевої державної адміністрації, її управлінь, відділів 

та інших місцевих органів виконавчої влади на основі вищевказаних принципів 

та положень дає можливість впливати та управляти всім економічним 

соціальним комплексом відповідного регіону, що є на сьогодні основним 

завданням. 

Більшість управлінь і відділів місцевих державних адміністрацій є 

самостійними, тобто мають ознаки самостійних виконавчих і розпорядчих 

органів (мають свої рахунки, печатки, видають накази тощо). Тому програму їх 

діяльності тільки в найбільш загальному плані визначає керівництво 
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адміністрації, начальники самостійних управлінь і відділів погоджують плани 

роботи управлінь і відділів із заступниками голови місцевої державної 

адміністрації та направляють свої пропозиції до перспективного і поточного 

планів роботи. 

Що ж до методики складання перспективного і поточного планів роботи 

(організаційних планів), то вона, на нашу думку, завжди потребуватиме свого 

вдосконалення. У загальному на теперішній час вона може здійснюватися в 

такому порядку. Спочатку організаційний відділ апарату місцевої державної 

адміністрації надсилає запити начальникам управлінь, відділів, інших 

структурних підрозділів з проханням подати пропозиції щодо питань, які, на їх 

думку, необхідно включити в перспективний поточний план роботи. 

Начальник організаційного відділу разом з керівником апарату та іншими 

начальниками відділів апарату попередньо аналізують наслідки виконання 

попереднього організаційного плану та стан виконання плану економічного і 

соціального розвитку, бюджету відповідного регіону, а також їх проекти на 

наступний рік. При складанні перспективного плану роботи на рік ця робота 

починається в жовтні-листопаді кожного року після затвердження на сесії 

відповідної районної ради плану економічного і соціального розвитку на 

наступний рік. 

Складанню планів обов’язково повинна передувати відповідна та належна 

аналітична робота. Це дає можливість не включати до планів роботи дріб’язкові 

питання. Планування діяльності – це одна з найбільш головних і 

відповідальних справ у роботі і її ніколи не можна вважати другорядною та 

передоручати виконувати технічним працівникам, як інколи це має місце. 

Варто також відзначити, що існують певні нормативні вимоги щодо складання 

планів. Так, відповідно до Регламенту роботи місцевої державної адміністрації 

планування проводиться за перспективними (річними), поточними 

(квартальними), а у разі потреби оперативними (місячними, тижневими) 

планами, що затверджуються головою. Робота управлінь, відділів та інших 

структурних підрозділів проводиться за квартальними (місячними) планами, 
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що затверджуються заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), 

керівником апарату місцевої державної адміністрації. Місячні плани управлінь, 

відділів та інших структурних підрозділів розробляються з урахуванням 

особистих планів роботи їх працівників. Формування планів роботи 

здійснюється керівником апарату за пропозиціями управлінь, відділів та інших 

структурних підрозділів і погоджується із заступником голови місцевої 

державної адміністрації (відповідно до розподілу обов’язків). 

Головна вимога до складання планів роботи управлінь, відділів, інших 

структурних підрозділів полягає в тому, що вони повинні передбачати заходи, 

спрямовані на реалізацію державної регіональної політики, виконання 

Конституції України, Законів України, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, державних та 

регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, 

здійснення інших наданих державою, а також делегованих відповідною радою 

повноважень. Також було б доцільним включити до квартального (поточного) 

плану роботи перелік актуальних питань, пов’язаних з реалізацією заходів 

щодо соціально-економічного розвитку території або окремих її 

адміністративно-територіальних одиниць, функціонування галузей 

господарського комплексу та розв’язання питань соціальної сфери, поліпшення 

діяльності місцевих органів виконавчої влади, їх взаємодію з органами 

місцевого самоврядування. 

Всі ці питання, відповідно до їх актуальності, мають виноситися на 

розгляд на засіданнях колегії місцевої державної адміністрації. У квартальному 

плані повинен зазначатися перелік Законів України, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, 

розпоряджень голови державної адміністрації, хід реалізації яких має 

оперативно розглядатися в порядку перевірки їх виконання. 

Також до квартального плану роботи мають в обов’язковому порядку 

включаються питання підбиття підсумків діяльності місцевих органів 

виконавчої влади відповідно за квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік з 
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визначенням основних напрямів подальшої роботи та заслуховування на 

засіданнях колегії питань про роботу управлінь, відділів та інших структурних 

підрозділів. 

При підготовці питань на засідання колегії щодо роботи управлінь, 

відділів, інших структурних підрозділів повинна попередньо плануватися і 

проводитись комплексна або цільова перевірка стану справ на місцях. У 

процесі роботи виникають ситуації, за яких необхідно підкоригувати план 

роботи і включити до нього додаткові питання, це може здійснюватися за 

дозволом голови місцевої державної адміністрації на підставі доповідної 

записки. Контроль за виконанням планів роботи здійснюється заступниками 

голови (відповідно до розподілу обов’язків). По закінченню кварталу, року 

пишеться доповідна записка про хід виконання плану. 

Проблемними питаннями, які виникають в процесі планування 

організаційної діяльності місцевих органів виконавчої влади є такі: 

Об’єктивною основою для організаційного планування повинні бути плани 

економічного і соціального розвитку, а організаційне планування є 

продовженням економічного і соціального планування, спрямованим на 

забезпечення його виконання. На думку автора, поєднувати в одному і тому ж 

документі два плани не потрібно, так як це спричиняє те, що документ буде 

надто громіздким і утруднить його практичне використання. 

Загалом виходячи із аналізу основних організаційних форм діяльності 

місцевих органів виконавчої влади, у тому числі місцевих державних 

адміністрацій, є всі підстави стверджувати, що програма діяльності повинна 

визначатися в цілому, а не диференційовано. До того ж такий план є 

перспективним, і в ньому важко передбачати всі поточні питання, які будуть 

виникати і вирішуватися на колегії, а які головою та його заступниками 

протягом року, тому немає потреби детально визначати та розподіляти всі 

поточні питання між керівним складом. Однак при цьому варто наголосити на 

необхідності визначення конкретних осіб, які будуть здійснювати контроль і 

перевірку виконання раніше прийнятих та найбільш важливих, Законів 
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України, актів та доручень Президента України, Постанов та розпоряджень 

Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови місцевої державної 

адміністрації та інших органів виконавчої влади.. 

Проте в законодавстві і навіть у практиці роботи місцевих державних 

органів виконавчої влади ще немає єдиної системи і структури поточних планів 

організації роботи, немає також єдиного підходу до порядку визначення 

питань, які будуть вирішуватися колегіально на засіданнях колегії, а які будуть 

вирішуватися особисто головою та його заступниками, також необхідно 

визначитися, як подавати питання в плані роботи – в календарному порядку, чи 

диференційовано по окремих галузях державного, економічного і соціального 

значення; на наш погляд, в плані роботи повинно бути наочно видно, яка саме 

галузь державного, економічного і соціального розвитку є в даний час об’єктом 

найбільш пильної уваги, крім того, це дає змогу гармонійно розвивати 

зазначені галузі з метою забезпечення економічного і соціального розвитку 

відповідної території або адміністративно-територіальної одиниці. Структура 

плану, на наш погляд, повинна більше відповідати основним функціям і 

повноваженням місцевих державних адміністрацій, а також Законам України 

«Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

Варто також зазначити необхідність передбачення у квартальному плані 

роботи місцевої державної адміністрації окремі доручення управлінням, 

відділам та іншим державним органам, які або підпорядковані, або 

спрямовуються і координуються вищевказаним органом виконавчої влади. 

Загалом, підсумовуючи викладене, можна зазначити, що планування 

реалізації організаційних форм діяльності місцевих органів виконавчої влади є 

важливою передумовою гармонійного поєднання в роботі цього державного 

органу колегіальних та індивідуальних (оперативних) засад державного 

управління. 
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5.2 Методи діяльності місцевих органів виконавчої влади 

 

Провідне місце системі методів місцевих органів виконавчої влади 

належить методам планування, координації, контролю за виконанням рішень, 

роботи з кадрами, а також інформаційному забезпеченню діяльності. 

Планування. Робота місцевої державної адміністрації здійснюється за 

перспективними (річними), поточними (квартальними), а в разі потреби – 

оперативними (місячними, тижневими) планами, що затверджуються головою 

місцевої державної адміністрації. Відповідно до цих планів проводяться 

засідання колегії та наради у місцевій державній адміністрації. Крім загальних 

планів роботи, місцеві держадміністрації розробляють і затверджують річні 

плани кадрової роботи та щоквартальні плани здійснення контролю. 

Робота управлінь, відділів та інших структурних підрозділів адміністрації 

проводиться за квартальними і місячними планами, що затверджуються 

заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків). Місячні плани 

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів розробляються з 

урахуванням особистих планів роботи їх працівників. 

Робота апарату місцевої державної адміністрації проводиться за 

квартальними і місячними планами, що затверджуються керівником апарату 

місцевої державної адміністрації. 

Формування планів роботи місцевої державної адміністрації здійснюється 

керівником апарату місцевої державної адміністрації за пропозиціями 

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів, погоджених із 

заступниками голови місцевої державної адміністрації (відповідно до розподілу 

обов’язків). Плани всіх структурних підрозділів мають бути узгодженими між 

собою і з загальним планом роботи місцевої державної адміністрації. 

Плани роботи місцевої державної адміністрації повинні передбачати 

заходи, спрямовані на реалізацію державної регіональної політики, виконання 

Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, державних і 
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регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, 

здійснення інших наданих державою, а також делегованих відповідною радою 

повноважень. 

Поточний (квартальний) план роботи місцевої державної адміністрації має 

включати: а) перелік актуальних питань, пов’язаних з реалізацією заходів 

соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-

територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу 

та розв’язанням проблем соціальної сфери, поліпшенням діяльності місцевих 

органів виконавчої влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, 

що потребують розгляду на засіданнях колегії, нарадах у голови місцевої 

державної адміністрації і його заступників та вжиття додаткових заходів для їх 

вирішення; б) перелік законів України, актів Президента України, Кабінету 

Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, 

розпоряджень голови місцевої державної адміністрації, процес реалізації яких 

оперативно розглядатиметься в порядку перевірки їх виконання; в) перелік 

організаційно-масових заходів, проведення яких здійснюється місцевою 

держадміністрацією або за її участю. 

До поточного (квартального) плану роботи в обов’язковому порядку 

включаються також питання: а) про підбиття підсумків діяльності місцевої 

державної адміністрації відповідно за квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік з 

визначенням основних напрямів подальшої роботи; б) про роботу структурних 

підрозділів місцевої державної адміністрації. До плану роботи обласної, 

Київської та Севастопольської міської державної адміністрації, крім того, 

включаються питання про роботу районних державних адміністрацій з 

виконання законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів 

України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, розпоряджень голови 

відповідної місцевої державної адміністрації або із здійснення їх повноважень. 

Заплановані питання щодо роботи управлінь, відділів та інших 

структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, а у відповідних 
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випадках – районних державних адміністрацій мають, як правило, передбачати 

проведення комплексної або цільової перевірки стану справ на місцях. 

Додаткові (позапланові) питання включаються до затвердженого плану 

роботи місцевої державної адміністрації за рішенням голови місцевої державної 

адміністрації. 

Виключення з плану роботи питання здійснюється за дозволом голови 

місцевої державної адміністрації на підставі доповідної записки заступника 

голови (відповідно до розподілу обов’язків), керівника апарату місцевої 

державної адміністрації. 

Контроль за виконанням планів роботи місцевої державної адміністрації 

здійснюється заступниками голови (відповідно до розподілу обов’язків), а 

також керівником апарату місцевої державної адміністрації. 

Робота з кадрами. Організація кадрової роботи у місцевій державній 

адміністрації здійснюється за затвердженим головою місцевої державної 

адміністрації річним планом, у якому визначено заходи з добору, підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. 

Прийняття на державну службу до місцевої державної адміністрації 

здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, 

визначеною законодавством. Прийняття працівників на роботу до місцевої 

державної адміністрації на посади, не віднесені до категорії державних 

службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства 

про працю. 

Керівники апарату, управлінь, відділів та інших структурних підрозділів 

місцевої державної адміністрації організовують вивчення ділових та моральних 

якостей осіб, які претендують на посади державних службовців. 

Особи, які вперше зараховуються на державну службу, складають Присягу 

державних службовців і підписують її текст, про що робиться запис у трудовій 

книжці, а також підписують текст Попередження про спеціальні обмеження, 

встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про боротьбу з 

корупцією» щодо прийняття на державну службу та проходження державної 
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служби. Особи, які призначаються на посади, віднесені до номенклатури посад 

працівників, які повинні мати допуск до роботи з таємними документами, 

можуть бути призначені на ці посади тільки після отримання ними такого 

допуску. 

У місцевій державній адміністрації, її структурних підрозділах 

створюється резерв кадрів, який підлягає щорічному перегляду та 

затвердженню. З особами, зарахованими до кадрового резерву, здійснюється 

робота, спрямована на підвищення їх ділової кваліфікації, необхідної для 

роботи на відповідних посадах. 

З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових 

якостей осіб з кадрового резерву або державних службовців, які претендують 

на зайняття більш високих посад, може проводитися в установленому порядку 

їх стажування на відповідних посадах у структурних підрозділах місцевої 

державної адміністрації. 

Перевагу для зайняття посади державного службовця мають особи, які 

зараховані до кадрового резерву, досягли найкращих результатів у роботі, 

виявляють ділову ініціативу, постійно підвищують свій кваліфікаційний рівень. 

Без конкурсного відбору за рішенням голови, керівника управління, відділу та 

іншого структурного підрозділу місцевої державної адміністрації можуть бути 

переведені на більш високі посади державні службовці, які зараховані до 

кадрового резерву чи пройшли стажування, а також в інших випадках, 

передбачених законодавством.  

На кожного працівника, прийнятого на роботу до місцевої державної 

адміністрації, оформляється особова справа. 

Відповідальність за проведення кадрової роботи покладається на голову, 

керівників апарату та структурних підрозділів місцевої державної адміністрації. 

У роботі з кадрами місцевих державних адміністрацій застосовується 

поєднання заохочення, стимулювання і накладення стягнень. 

Так, постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 268 

«Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 
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органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» 

передбачено низку заходів, спрямованих на стимулювання роботи працівників 

місцевих державних адміністрацій.  

Керівникам структурних підрозділів, їх заступникам, спеціалістам за 

високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи можуть 

встановлюватися надбавки у розмірі до 50 відсотків посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг державного службовця. Водночас у разі 

несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і порушення 

трудової дисципліни, ці надбавки скасовуються або зменшуються. Цією ж 

постановою Уряду передбачене преміювання працівників відповідно до їх 

особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду преміювання, 

утвореного у розмірі тримісячного фонду оплати праці та економії фонду 

оплати праці. 

Преміювання працівників місцевих державних адміністрацій здійснюється 

відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду 

преміювання, утвореного в розмірі тримісячного фонду оплати праці та 

економії фонду оплати праці. Їм також може надаватися матеріальна допомога 

для вирішення соціально-побутових питань та допомога на оздоровлення в 

розмірі середньомісячної заробітної плати. Преміювання керівників місцевих 

органів виконавчої влади, їх заступників, встановлення їм надбавок та доплат 

до посадових окладів, надання матеріальної допомоги здійснюється за 

рішенням органу вищого рівня у межах наявних коштів на оплату праці. 

Спеціалістам і службовцям (крім заступників керівників органів 

виконавчої влади, керівників структурних підрозділів та їх заступників) можуть 

встановлюватись доплати: а) за виконання обов’язків тимчасово відсутніх 

працівників цих же категорій персоналу – до 50% посадового окладу за 

основною роботою з використанням на цю мету до 50% посадового окладу 

відсутнього працівника; б) за виконання обов’язків тимчасово відсутніх 

працівників-жінок, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю і 

пологами, а також осіб, які перебувають у частково оплачуваній відпустці для 
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догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без 

збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, 

але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку, – до 30% 

посадового окладу за основною роботою, з використанням на цю мету економії 

заробітної плати на посадах, що займають відсутні із зазначених причин 

працівники. Крім того, постановою передбачена можливість виплачувати 

працівникам місцевих держадміністрацій: а) надбавку за знання та 

використання в роботі іноземної мови; б) доплату за науковий ступінь 

кандидата або доктора наук з відповідної спеціальності; в) надбавку за почесне 

звання «заслужений». Доплати за науковий ступінь і надбавка за почесне 

звання виплачуються працівникам, якщо їх діяльність збігається за профілем з 

науковим ступенем або почесним званням. 

З метою заохочення працівників апарату і структурних підрозділів місцева 

держадміністрація розглядає і вносить пропозиції щодо нагородження їх 

державними нагородами, відзнаками Президента України, присвоєння 

почесних звань.  

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» (ч. 5 ст. 33) 

встановлює, що за наявності підстав, передбачених законодавством, голови 

обласних держадміністрацій можуть порушувати питання перед Президентом 

України і Кабінетом Міністрів України про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності голів районних держадміністрацій. Водночас, за результатами 

роботи районної держадміністрації голова обласної держадміністрації може 

застосовувати встановлені законодавством заходи заохочення до посадових 

осіб районної держадміністрації. В Автономній Республіці Крим такими ж 

повноваженнями відносно посадових осіб районних держадміністрацій 

наділена Рада міністрів АР Крим.  

Координація. Метод координації в роботі місцевих державних 

адміністрацій має два аспекти: координація-взаємодія і координація-

керівництво. 

Координація-взаємодія має місце у таких випадках: 
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1. З органами місцевого самоврядування: 

– місцеві держадміністрації на відповідній території взаємодіють із 

сільськими, селищними і міськими радами, їх виконавчими органами та 

сільськими, селищними і міськими головами, сприяють у здійсненні ними 

власних повноважень місцевого самоврядування, розглядають і враховують у 

своїй діяльності пропозиції депутатів, органів місцевого самоврядування та їх 

посадових осіб; 

– у разі розгляду місцевою держадміністрацією питань, які зачіпають 

інтереси місцевого самоврядування, про це повідомляється заздалегідь 

відповідним органам місцевого самоврядування; представники цих органів та 

посадові особи територіальних громад мають право брати участь у розгляді 

таких питань місцевою держадміністрацією, висловлювати зауваження і 

пропозиції; 

– голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники 

управлінь, відділів та інших структурних підрозділів місцевої 

держадміністрації або їх представники мають право бути присутніми на 

засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханими з питань, 

що стосуються їх компетенції; 

– для здійснення спільних програм місцеві держадміністрації та органи 

місцевого самоврядування можуть укладати договори, створювати спільні 

органи та організації; 

– місцева державна адміністрація розробляє проекти програм соціально-

економічного розвитку і подає їх на затвердження відповідній раді, забезпечує 

їх виконання, звітує перед відповідною радою про їх виконання; 

– місцева державна адміністрація розглядає та приймає рішення за 

пропозиціями органів місцевого самоврядування щодо проектів планів та 

заходів підприємств, установ, організацій, розташованих на відповідній 

території; 

– місцева держадміністрація на пропозиції органів місцевого 

самоврядування формує обсяги продукції, що постачається для місцевих потреб 
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за рахунок коштів бюджетів місцевого самоврядування та інших джерел 

фінансування; 

– місцева державна адміністрація складає і подає на затвердження ради 

проект відповідного бюджету та забезпечує його виконання; звітує перед 

відповідною радою про його виконання; 

– місцева державна адміністрація у спільних інтересах територіальних 

громад об’єднує на договірній основі бюджетні кошти з коштами підприємств, 

установ, організацій та населення для будівництва, розширення, реконструкції, 

ремонту та утримання виробничих підприємств, транспорту, мереж тепло-, 

водо-, газо-, енергозабезпечення, шляхів, зв’язку, служб з обслуговування 

населення, закладів охорони здоров’я, торгівлі, освіти, культури, соціального 

забезпечення житлово-комунальних об’єктів, у тому числі їх придбання для 

задоволення потреб населення та фінансує здійснення цих заходів; 

– місцева державна адміністрація розробляє, подає на затвердження 

відповідної ради та забезпечує виконання регіональних екологічних програм; 

звітує перед відповідною радою про їх виконання; вносить до відповідних 

органів пропозиції щодо державних екологічних програм. 

2. З органами виконавчої влади: 

– місцева державна адміністрація подає в установленому порядку до 

органів виконавчої влади вищого рівня фінансові показники й пропозиції до 

проекту Державного бюджету України, пропозиції щодо обсягу коштів 

Державного бюджету України для їх розподілу між територіальними 

громадами, розмірів дотацій і субсидій, дані про зміни складу об’єктів, що 

підлягають бюджетному фінансуванню, баланс фінансових ресурсів для 

врахування їх при визначенні розмірів субвенцій, а також для бюджетного 

вирівнювання, виходячи із забезпеченості мінімальних соціальних потреб; 

– Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим у 

межах наданих йому повноважень взаємодіє з районними державними 

адміністраціями в Автономній Республіці Крим; 

3. З політичними партіями, громадськими і релігійними організаціями: 
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– місцеві державні адміністрації взаємодіють з політичними партіями, 

громадськими й релігійними організаціями для забезпечення прав і свобод 

громадян, задоволення їх політичних, екологічних, соціальних, культурних та 

інших інтересів з урахуванням загальнодержавних і місцевих інтересів, 

сприяють виконанню статутних завдань та забезпечують додержання законних 

прав цих об’єднань громадян; 

– політичні партії, громадські та релігійні організації можуть вносити 

пропозиції з питань їх діяльності на розгляд місцевих державних адміністрацій; 

у цих випадках представники зазначених організацій мають право бути 

присутніми під час розгляду внесених ними питань, давати необхідні 

пояснення. 

Координація–керівництво, субординація виявляється у таких формах: 

– Рада міністрів Автономної Республіки Крим у межах своїх повноважень 

спрямовує та контролює діяльність районних державних адміністрацій; 

– місцеві державні адміністрації під час здійснення своїх повноважень у 

сфері управління взаємодіють з відповідними міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади; управління, відділи та інші 

структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій є підзвітними та 

підконтрольними відповідним міністерствам, іншим центральним органам 

виконавчої влади; 

– голови місцевих державних адміністрацій координують діяльність 

територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади та сприяють їм у виконанні покладених на ці органи завдань; 

– голови місцевих державних адміністрацій мають право вносити на 

розгляд відповідних рад питання, пов’язані з виконанням делегованих 

повноважень, та інші пропозиції; 

– голови обласних державних адміністрацій мають право дорадчого голосу 

на засіданнях обласних рад, а голови районних державних адміністрацій – на 

засіданнях районних рад; 
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– голови місцевих державних адміністрацій щорічно звітують перед 

відповідними радами з питань виконання бюджету, програм соціально-

економічного та культурного розвитку територій і делегованих повноважень; 

– голови обласних держадміністрацій інформують Президента України і 

Кабінет Міністрів України та щорічно звітують перед ними про виконання 

місцевою державною адміністрацією покладених на неї повноважень, а також 

суспільно-політичне, соціально-економічне, екологічне та інше становище на 

відповідній території, вносять пропозиції з питань удосконалення чинного 

законодавства України і практики його реалізації, системи державного 

управління. 

Контроль за виконанням рішень. Згідно з Типовим регламентом місцевої 

державної адміністрації, контролю підлягають усі документи, в яких 

встановлено завдання або які містять питання, що потребують вирішення. 

Обов’язковому контролю підлягає виконання законів України, указів і 

розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету 

Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади вищого рівня (далі – 

акти законодавства), доручень Президента України і Кабінету Міністрів 

України, розпоряджень голови місцевої державної адміністрації, запитів і 

звернень народних депутатів України. 

Для здійснення контролю за виконанням актів законодавства, доручень 

Президента України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови 

місцевої державної адміністрації у разі необхідності розробляється план 

контролю, у якому визначаються проміжні контрольні терміни стану виконання 

завдань; управління, відділи та інші структурні підрозділи місцевої державної 

адміністрації, які відповідають за організацію і контроль за виконанням 

окремих завдань; структурний підрозділ, який забезпечує координацію роботи з 

організації і контролю за виконанням у цілому. План контролю затверджується 

заступником голови місцевої державної адміністрації (відповідно до розподілу 

обов’язків). 
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Контроль за виконанням вимог актів законодавства, доручень Президента 

України і Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови місцевої державної 

адміністрації здійснюється шляхом: 

– аналізу та узагальнення у визначені терміни письмової інформації 

виконавців про стан виконання в цілому або окремих встановлених ними 

завдань; 

– систематичного аналізу статистичних та оперативних даних, що 

характеризують стан їх виконання; 

– періодичної комплексної або цільової перевірки організації та стану 

виконання завдань безпосередньо на місцях; 

– розгляду роботи (заслуховування звіту) виконавців на засіданнях колегії, 

нарадах у голови місцевої державної адміністрації або його заступників 

(відповідно до розподілу обов’язків) з виконання встановлених завдань. 

Аналітичні та інформаційні матеріали про стан виконання встановлених 

завдань, підготовлені згідно з проміжними контрольними термінами, 

доповідаються голові місцевої державної адміністрації або його заступнику 

(відповідно до розподілу обов’язків) не пізніше ніж у десятиденний термін, 

визначений актом законодавства, дорученням Президента України, Кабінету 

Міністрів України, розпорядженням голови місцевої державної адміністрації 

або планом контролю. 

З матеріалів, що містять відомості про можливий зрив своєчасного чи 

повного виконання завдань, голова місцевої державної адміністрації або його 

заступник (відповідно до розподілу обов’язків) дає доручення відповідним 

виконавцям щодо вжиття додаткових заходів для усунення причин, які 

перешкоджають виконанню завдань. 

Інформація (звіт) про стан виконання вимог законів України, указів, 

розпоряджень і доручень Президента України, постанов, розпоряджень і 

доручень Кабінету Міністрів України, актів інших органів виконавчої влади 

вищого рівня, що подається відповідно Президенту України, Кабінету 
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Міністрів України, іншим органам виконавчої влади вищого рівня, 

підписується головою місцевої держадміністрації. 

Зняття з контролю виконання вимог документів здійснюється на підставі 

письмового звіту керівника відповідного органу про їх виконання за письмовим 

дозволом голови місцевої державної адміністрації або його заступника 

(відповідно до розподілу обов’язків). 

Порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування 

делегованих повноважень органів виконавчої влади затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 09.03.1999 № 339 «Про затвердження Порядку 

контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих 

повноважень органів виконавчої влади», згідно з якою контроль за здійсненням 

органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів 

виконавчої влади покладається на відповідні місцеві держадміністрації та Раду 

міністрів Автономної Республіки Крим, а у випадках, передбачених 

законодавством, – на міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, 

їх територіальні органи. Контроль здійснюється шляхом аналізу актів органів 

місцевого самоврядування, надання органами місцевого самоврядування 

інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади, 

проведення перевірок діяльності виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад. 

Місцеві держадміністрації розробляють та затверджують щоквартальні 

плани здійснення контролю. 

Райдержадміністрації контролюють здійснення виконавчими органами 

сільських, селищних і міських рад (міст районного значення), розташованих на 

території району, делегованих повноважень органів виконавчої влади. 

Облдержадміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим 

контролюють здійснення виконавчими органами міських (міст обласного 

значення, міст республіканського значення Автономної Республіки Крим) рад 

делегованих повноважень органів виконавчої влади. 
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Облдержадміністрації, Рада міністрів Автономної Республіки Крим мають 

право безпосередньо контролювати здійснення виконавчими органами 

сільських, селищних і міських рад (міст районного значення), розташованих на 

відповідній території, делегованих повноважень органів виконавчої влади. 

У разі коли сільський, селищний, міський голова своїми діями порушує 

положення Конституції або законів України, утискує права і свободи громадян, 

не забезпечує здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, 

перешкоджає здійсненню контролю за їх виконанням та в інших випадках, 

орган, що здійснює контроль, порушує у встановленому порядку питання про 

його відповідальність згідно із законодавством. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, їх територіальні 

органи здійснюють контроль відповідно до повноважень та у порядку, 

визначеному законодавством.  

Порядок, періодичність і терміни проведення перевірок здійснення 

виконавчими органами сільських, селищних, міських рад делегованих 

повноважень органів виконавчої влади визначаються керівником органу, що 

здійснює контроль. 

У разі потреби за рішенням керівника органу, що здійснює контроль, 

можуть проводитися позапланові перевірки. 

За рішенням Кабінету Міністрів України можуть проводитися комплексні 

перевірки здійснення виконавчими органами сільських, селищних, міських рад 

делегованих повноважень органів виконавчої влади та заслуховуватися 

інформація посадових осіб місцевого самоврядування про стан виконання 

повноважень органів виконавчої влади. 

Термін проведення перевірки не повинен перевищувати 10 робочих днів. 

Продовження цього терміну допускається з дозволу керівника органу, що 

призначив перевірку. 

За результатами перевірки оформляється акт за підписом осіб, які 

проводили перевірку. Акт передається керівникові органу, який призначив 

перевірку, а копія акта передається органу місцевого самоврядування, в якому 
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проводилася перевірка. Результати перевірки у разі потреби виносяться на 

розгляд сесії відповідної ради та доводяться до відома населення шляхом 

опублікування у місцевих засобах масової інформації.  

Про прийняте рішення або вжиті заходи за результатами перевірки 

сільський, селищний, міський голова зобов’язаний у тижневий термін 

повідомити орган, що здійснював перевірку. 

Керівник органу, що призначив перевірку, зобов’язаний у тижневий термін 

розглянути результати перевірки і вжити заходів для усунення порушень чи 

зловживань. У разі потреби матеріали передаються відповідним 

правоохоронним органам та вищим органам виконавчої влади. 

Інформаційне забезпечення діяльності місцевих органів виконавчої влади 

передбачає здійснення ними таких дій: 

– голови місцевих державних адміністрацій інформують Президента 

України і Кабінет Міністрів України та щорічно звітують перед ними про 

виконання покладених на місцеву держадміністрацію повноважень; 

– голови місцевих держадміністрацій отримують інформацію під час їх 

безпосередньої участі у засіданнях Кабінету Міністрів України, колегій 

міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, на сесіях 

відповідних рад;  

– місцеві державні адміністрації отримують від усіх суб’єктів 

підприємницької діяльності незалежно від форм власності інформацію, 

передбачену актами законодавства для складання і виконання бюджету; 

– згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 р. 

«Про порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування 

делегованих повноважень органів виконавчої влади», виконавчі органи 

сільських, селищних, міських рад до 10 числа наступного за кварталом місяця 

надсилають інформацію про виконання делегованих повноважень органів 

виконавчої влади до відповідної місцевої державної адміністрації; форму такої 

інформації затверджує голова місцевої державної адміністрації; 
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– на вимогу місцевої державної адміністрації виконавчі органи сільських, 

селищних, міських рад надають інформацію про виконання окремих 

делегованих повноважень; 

– копії актів органів місцевого самоврядування, прийнятих з питань 

здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, у 3-денний 

термін з дня їх прийняття надсилаються до відповідної місцевої державної 

адміністрації; 

– апарат та відповідні структурні підрозділи місцевої державної 

адміністрації регулярно подають керівнику, що проводив нараду, аналітичні та 

інформаційні довідки про стан виконання рішень, прийнятих на нараді; 

– апарат опрацьовує документи, що надходять до місцевої державної 

адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали; 

– апарат місцевої державної адміністрації готує аналітичні, інформаційні 

та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються 

головою місцевої державної адміністрації. 

 

5.3 Форми діяльності органів місцевого самоврядування та їх 

удосконалення 

 

Форма діяльності – це зовнішнє вираження однорідних дій, процедур, які 

здійснюють органи публічної влади, їх структурні підрозділи й посадові особи 

в процесі реалізації функцій і компетенції в правових і організаційних рамках. 

Проблема форм діяльності постійно привертає до себе увагу вчених, про 

що свідчить розмаїття думок щодо їх класифікації.  

Інша частина вчених поділяє форми діяльності на правові та неправові. 

Правові форми діяльності пов’язані з виконанням юридично значущих дій у 

строго зазначеному законом порядку. За їх допомогою відбувається фіксація 

рішень і дій органів публічної влади, що мають юридичний зміст. Результатом 

правової діяльності є акт правового характеру. Організаційні форми діяльності 

здійснюються в межах чинного законодавства і на його підставі, однак не 
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потребують строгого юридичного оформлення і, як правило, самі по собі не 

спричиняють юридичних наслідків. Матеріально(технічні форми діяльності 

також не потребують видання спеціальних юридичних актів – їх проводять в 

порядку поточної роботи. Їхня специфіка полягає в тому, що вони є зовнішнім 

проявом різних операцій матеріально-технічного характеру, які 

використовуються для забезпечення діяльності органів публічної влади. 

Здійснюючи класифікацію правових форм діяльності органів публічної 

влади, підтримуємо позицію науковців, що розрізнять нормотворчу, 

правозастосовну, інтерпретаційну, установчу, контрольну, правоохоронну 

форми. При цьому не слід змішувати функції і правові форми діяльності 

владних органів, пам’ятаючи, що правові форми завжди пов’язані з діями 

виключно правового характеру і юридично значущими наслідками, 

виражаються у здійсненні безпосередніх операцій з матеріальними і 

процесуальними нормами права за допомогою засобів юридичної техніки, їх 

результати завжди закріплюються у відповідних правових документах, що 

мають офіційний характер і обов’язкові для виконання. Змістовне наповнення 

функції є більш широким, оскільки її реалізація передбачає сукупність дій як 

правового, так і організаційного й технічного характеру, не обов’язково 

пов’язана з прийняттям правових актів чи призводить до виникнення, зміни або 

припинення правовідносин. 

Кожна правова форма діяльності складається із однорідних дій і операцій 

правового характеру, які у своїй сукупності утворюють певний процес, що 

характеризується особливими стадіями і провадженнями. 

Стадії і провадження кожної з правових форм діяльності відрізняються за 

кількістю та змістом етапів, колом суб’єктів, процесуальними строками тощо. 

Залежно від характеру дій з нормами права розрізняють такі правові 

форми діяльності: нормотворчу, правозастосовну, інтерпретаційну, установчу і 

контрольну. 

Нормотворча форма діяльності – це сукупність дій і процедур щодо 

створення, зміни й скасування нормативних приписів. 



252 

 

Правозастосовна форма діяльності – це сукупність дій і процедур щодо 

виконання нормативно-правових актів, видання актів застосування права. 

Інтерпретаційна форма діяльності полягає у здійсненні дій і процедур 

щодо з’ясування і роз’яснення змісту правових норм. 

Установча форма діяльності пов’язана із діями і процедурами щодо 

створення, реорганізації й ліквідації владних інституцій.  

Правоохоронна форма діяльності – це сукупність дій і процедур щодо 

охорони норм права від порушень, захисту прав і законних інтересів суб’єктів 

суспільних відносин. 

Контрольна форма діяльності – це сукупність дій і процедур щодо 

перевірки й нагляду за додержанням, виконанням та застосуванням правових 

приписів суб’єктами суспільних відносин. 

Залежно від предмета, тобто від характеру питання, що підлягає 

вирішенню, в межах кожної з названих форм діяльності органів публічної 

влади вирізняються окремі провадження. Провадження – це особливі 

процедури розгляду певного кола питань в межах однієї правової форми 

діяльності органу публічної влади.  

Правові форми діяльності органів публічної влади існують у тісному 

зв’язку з організаційними формами діяльності, які пов’язані зі здійсненням 

певних колективних чи індивідуальних дій органів і посадових осіб у межах 

чітких організаційних процедур. Організаційні форми діяльності не справляють 

такого безпосереднього впливу на суспільні відносини, як правові форми, однак 

завдяки їм здійснюються підготовчі дії, узгоджуються різні позиції, робляться 

відповідні висновки в процесі пошуку оптимальних шляхів вирішення проблем. 

Залежно від кількості суб’єктів, що здійснюють організаційну діяльність, 

розрізняють колегіальні і індивідуальні форми. Залежно від ступеня впливу на 

результат владної діяльності організаційні форми діяльності поділяються на 

основні і допоміжні. Серед допоміжних організаційних форм діяльності 

виокремлюють наради, обговорення, семінари, перевірки, офіційні візити за 
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кордоні робочі поїздки по країні посадових осіб, пресконференції, інтерв’ю, 

індивідуальний прийом громадян і посадових осіб, переговори та ін. 

Матеріально(технічні форми діяльності мають допоміжний характер, 

сприяють процесу реалізації функцій і компетенції, забезпечуючи, 

обслуговуючи і фіксуючи заходи і дії органів публічної влади, їх підрозділів, 

посадових осіб. Вони зводяться до виконання операцій технічного, 

матеріального, інформаційного характеру (діловодство, збір і обробка 

інформації, звіти, прогнози, кошториси, довідки, бухгалтерський облік, 

статистика, картотечна робота, побутове, технічне, інформаційне, транспортне 

забезпечення тощо). Здійснює таку роботу оперативний персонал органів 

публічної влади, який працює під безпосереднім керівництвом з боку посадової 

особи, що очолює цей орган. 

 

5.4 Методи діяльності органів місцевого самоврядування  

 

Ще одним конкретним об’єктом дослідження є методи діяльності органів 

місцевого самоврядування. З’ясування їх суті неможливе без розуміння змісту 

поняття «метод» в якнайширшому розумінні слова. 

Отже, метод – 1) спосіб пізнання, дослідження явищ природи і суспільного 

життя; 2) прийом чи спосіб дії. Це також і шлях чи спосіб досягнення певних 

результатів у пізнанні та практиці. Таким чином, методи діяльності органів 

місцевого самоврядування – це, по-перше, прийоми, способи дій у процесі 

управління, а по-друге – це способи пізнання змін у суспільному житті 

громадян в результаті реалізації управління. Очевидно, що перша і друга група 

вказаних методів діяльності будь-якого органу управління, в тому числі і 

самоврядного, визначається методом науки управління загалом і науки 

місцевого самоврядування зокрема. Що ж розуміють під методом науки 

управління? 

Загальновідомо, що кожна наука має власний метод, під яким розуміють 

систему правил, прийомів і способів пізнання об’єкта її дослідження. Метод 
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науки – «це спосіб, підхід, інструмент, яким користується певна наука для 

дослідження закономірностей, що становлять її предмет. Це набір 

різноманітних засобів, які використовуються у тій чи іншій науці і дають 

можливість всебічно пізнати її предмет. Тут під методом теоретичного 

дослідження розуміється сукупність прийомів досягнення поставленої наукою 

мети чи вирішення конкретного дослідницького завдання, а під методологією – 

вчення про використовувану в певній науці систему наукових понять, ідей і 

методів їх реалізації, що збагачують практичний досвід і відображують закони 

процесів, тобто процесів управління. Система наукових понять, доповнених 

методами теоретичних досліджень, тобто їх методологією, утворює теорію 

управління». 

На нашу думку, метод науки управління – це спосіб пізнання суспільних 

територіальних систем певного ієрархічного рівня для виявлення їх реакцій на 

свідомі цілеспрямовані впливи з боку суб’єктів (органів) управління на людей з 

метою спрямування їх дій, отримання бажаних результатів. 

Таке визначення методу науки управління визначає і методи діяльності 

органів місцевого самоврядування. Зазначимо, що методи діяльності органів 

місцевого самоврядування визначаються також і методом науки місцевого 

самоврядування, який є, на нашу думку, сукупністю способів і прийомів 

всебічного пізнання місцевого самоврядування як суспільної реальності. Він 

зумовлений конкретно-історичним рівнем пізнання і практики. 

Сказане свідчить, що структуру методу місцевого самоврядування, як і 

будь-якої іншої науки, можна представити у вигляді трьох блоків: 

– теоретичного – світоглядні положення, концепції і теоретичні 

принципи, які становлять зміст пізнання; 

– методичного – методичні прийоми, котрі відповідають специфіці 

предмета, що вивчається; 

– технічного – прийоми, які застосовуються для фіксації фактів, 

спрямування ходу дослідження, оформлення його результатів. 
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У складі першого, тобто теоретичного блоку – загальні методи 

дослідження явищ і процесів у сфері управління та самоврядування. Ці методи 

використовуються науковцями, що досліджують сферу управління, місцевого 

самоврядування, в тому числі діяльність органів місцевого самоврядування, з 

одного боку, самими працівниками органів місцевого самоврядування з метою 

отримати надійний пласт знань про особливості застосування цих методів у 

найрізноманітніших ситуаціях – з другого, і громадянами для порівняння 

фактичних результатів діяльності працівників органів місцевого 

самоврядування з очікуваними, можливими – з третього. 

Застосування загальних методів неможливе без володіння принципами 

наукового мислення, найважливішими з яких є індукція (умовивід від фактів до 

деякої гіпотези), дедукція (ланцюжок умовиводів, ланки якого зв’язані 

логічною послідовністю), аналіз (розчленування об’єкта явища на елементи), 

синтез (поєднання, з’єднання різних елементів об’єкта, явища в єдине ціле), 

аналогія (відповідність, подібність об’єктів, явищ в будь-яких властивостях; 

умовивід про менш знаний об’єкт, явище по більш знаному, якщо вони входять 

в однорідну групу), експеримент (дослідне відтворення об’єкта пізнання, 

перевірка гіпотез), спостереження (ціленаправлене вивчення, сприйняття, 

зумовлене поставленою задачею; систематичний збір даних по об’єкту, явищу), 

порівняння (співвідношення між двома об’єктами, явищами, яке дозволяє 

виявити загальне і особливе). 

У число загальних методів для дослідження сфери управління 

зараховують: соціологічний, системний, традиційний, комплексний, 

історичний, культурологічний, біхевіористичний, інституційний методи. При 

цьому: 

соціологічний метод характерний тим, що управління розглядає 

насамперед як спільну діяльність людей; 

системний метод розглядає організацію як цілісне явище, всі складові якої 

пов’язані цілями, функціями, принципами, методами, структурами, процесами, 

кадрами і матеріально-технічним забезпеченням. Ця єдність взаємодіє з іншими 
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системами, реагує на стимули середовища і завдяки зворотному зв’язку дістає 

інформацію про вплив своїх реакцій, але її внутрішні зв’язки міцніші, ніж 

зв’язки з зовнішніми системами; 

традиційний метод концентрує свою увагу на цілях адміністрації – сприяти 

ефективності (досягнення бажаних організаційних цілей) і продуктивності 

досягнення цілей (без зайвих затрат) та завданнях – раціоналізації та 

розроблення ефективного зв’язку між засобами і цілями; 

комплексний метод передбачає залучення всієї сукупності методів 

відповідних наук у ході вивчення процесів здійснення самоврядування, 

використання у процесі вивчення комплексу різних галузей наукових знань; 

історичний метод ґрунтується на тому, що і інститути управління, і 

управлінські знання постійно удосконалюються. їх стан у кожний історичний 

період визначається конкретними історичними факторами, притаманними цим 

періодам. Ось чому для правильної оцінки стану та визначення напрямів 

розвитку науки управління потрібно знати історію та фактори, що впливають 

на її розвиток; 

культурологічний метод встановлює залежність управлінської поведінки 

від рівня культурного середовища суспільства; 

біхевіористичний метод сформований під впливом психології і розглядає 

організацію передусім як соціальну систему, в якій розвиваються стосунки, 

конфлікти й зв’язки, що їх керівник не завжди спроможний зрозуміти й 

проконтролювати. На відміну від інших методів, біхевіористичний метод 

більше зосереджується на людях, їх взаємозв’язках і співпраці. Він наголошує 

на розвитку інтуїції та розуміння, які спираються на емпіричні дослідження, 

спонукаючи управлінців та науковців досліджувати нераціональні й 

раціональні, неформальні й формальні аспекти поведінки. Біхевіористичний 

метод ставить своїм завданням пояснити, чому люди поводяться саме так, а не 

інакше, і чому в результаті саме таким чином функціонують системи та 

протікають управлінські процеси. Інституційний метод зосереджується на 

управлінських структурах (державних, самоврядних) і формально-правових 
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рисах політичної системи, нехтуючи зв’язками між важливими інституційними 

структурами і змістом державної політики. На нашу думку, до цієї групи 

загальних методів слід зарахувати і традиційні методи, які використовують в 

наукових дослідженнях з початком розвитку науки як такої. Найважливішими з 

них є літературний (відбір і аналіз літературних джерел, що тією чи іншою 

мірою стосуються об’єкта, явища вивчення), описовий (один з найдавніших, що 

застосовується при вивченні будь-яких об’єктів, у тому числі й місцевого 

самоврядування як суспільної реальності; при цьому широко використовується 

описова статистика у вигляді наборів числових даних, що характеризують ту чи 

іншу ситуацію), статистичні (зокрема, знаходження функціональних 

залежностей між значеннями факторних і результативних ознак) та інші 

методи. 

Другим блоком методів, що стосуються діяльності органів місцевого 

самоврядування, є методичний, який, як вже згадувалося, охоплює методичні 

прийоми, котрі відповідають специфіці предмета, що вивчається. 

Цей блок також розпадається на дві групи. Перша визначає діяльність 

органів самоврядування загалом. До її складу можна зарахувати, наприклад, 

метод правового регулювання, який характеризується колом суб’єктів, які 

держава визнає правоздатними і дієздатними; змістом та обсягом правового 

статусу суб’єктів певних відносин; порядком формування, встановлення 

юридичних прав і обов’язків суб’єктів; ступенем визначеності змісту 

юридичних прав і обов’язків; співвідношенням основних регулятивних засобів 

впливу на поведінку – повноважень (дозволів), обов’язків та заборон; порядком 

(процедурою) здійснення юридичних прав та обов’язків; способами 

примусового забезпечення прав і обов’язків. 

Друга група детермінує діяльність працівників органів самоврядування в 

найрізноманітніших сферах. Відбір конкретних методів до цієї групи 

визначається питаннями, що охоплюються сферою компетенції органів 

місцевого самоврядування. Постановка таких питань та розв’язання їх вимагає 
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володіння працівниками органів місцевого самоврядування групою конкретних 

методів. 

Конкретні методи діяльності органів місцевого самоврядування: 

– метод фінансово-економічного аналізу та прогнозування; 

– метод стратегічного планування та прогнозування, методи факторного 

аналізу, методи визначення конкурентоспроможних переваг розвитку 

населеного пункту, методи моделювання, конструктивні економічні 

обчислення; 

– методи районного планування та містобудівництва, нормативні методи, 

методи просторового аналізу, методи моделювання, картографічні методи; 

– методи економічної оцінки землі та природних ресурсів, методи 

визначення демографічної ємкості території, виходячи із запасів питної води та 

інших ресурсів, картографічні методи, конструктивні економічні обчислення; 

– методи економічної оцінки об’єктів комунальної власності; 

– методи визначення ефективності капітальних та експлуатаційних затрат 

об’єктів транспортної інфраструктури;  

– методи визначення ефективності капітальних та експлуатаційних затрат 

об’єктів інженерної інфраструктури, нормативні методи; 

– методи визначення ефективності капітальних та експлуатаційних затрат 

житлових будівель, нормативні методи; 

– методи оцінки забезпечення населення громадським транспортом, методи 

соціальної оцінки створення комфортного середовища життєдіяльності 

населення, нормативні методи; 

– методи соціальної роботи з населенням, методи економічної оцінки землі; 

– методи оцінки ефективності функціонування закладів освіти, нормативні 

методи визначення потреби в потужності закладів освіти, в кількості 

вихователів та вчителів; 

– методи оцінки ефективності функціонування закладів охорони здоров’я, 

нормативні методи визначення потреби в потужності закладів охорони 

здоров’я, в кількості медичного персоналу; 



259 

 

– методи оцінки ефективності функціонування закладів культури, 

фізкультури і спорту та туризму, нормативні методи визначення потреби в 

потужності закладів культури, фізкультури і спорту та туризму, в кількості 

працівників в них; 

– методи економіки праці, методи соціально-економічного аналізу і 

прогнозу, ідеологічні методи; 

– методи оцінки безпеки населення, методи попередження аварійних 

ситуацій. 

Усі ці методи розробляються на ґрунті інших наук, а саме: економіки, 

регіональної економіки, містобудівництва і планування, будівництва, 

архітектури тощо. Це, безумовно, висуває специфічні вимоги до знань, вмінь і 

навичок працівників органу місцевого самоврядування. З іншого боку, в межах 

місцевого самоврядування має відбуватися удосконалення цих методів. Так, 

застосування методів фінансово-економічного аналізу і прогнозу в традиційних 

аспектах може допомогти місцевому самоврядуванню чітко окреслити 

повноваження в бюджетній сфері, у сфері управління комунальним 

господарством і майном, у сфері контролю за діяльністю місцевих 

адміністрацій. 

Наприклад, внаслідок недосконалості методики планування дохідної 

частини місцевих бюджетів показники загального плану надходжень до них 

коливаються від 30 до 110%. Без сумніву, процес реального врегулювання 

відносин на рівні місцевих бюджетів району також вимагає внесення змін до 

Формули розподілу трансферту вирівнювання між державним бюджетом і 

бюджетами міст обласного значення та районів, які б передбачали врахування у 

розрахунках цих трансфертів показників щільності населення та кількості 

населених пунктів району тощо, коштів на стимулювання міст, селищ, сіл, що є 

основними наповнювачами бюджету району і мають за міжбюджетним 

регулюванням передавати кошти до районного бюджету. 
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Отже, потрібно удосконалювати фінансово-економічні методи, методи 

здійснення регіональної політики з метою розв’язання зазначених проблем. Це 

стосується й інших методів. 

Третій блок методів діяльності органів місцевого самоврядування – 

технічний – є, як вже наголошувалося, сукупністю прийомів, що 

застосовуються для фіксації фактів, спрямування ходу дослідження дії, 

оформлення результатів. Він також складається з кількох груп методів, а саме: 

методи повсякденної організації праці органів місцевого самоврядування, 

методи взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими державними 

адміністраціями, методи впливу діяльності органів місцевого самоврядування 

на населення, методи залучення громадян до безпосередньої участі у вирішенні 

питань місцевого значення та інші. 

Методи повсякденної організації праці органів місцевого самоврядування 

повинні бути легкими у користуванні і сучасними. Наприклад, діловодство має 

здійснюватися із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій. Ця група 

методів охоплює, зокрема, і техніку спілкування, до якої зараховують як 

загальні, так і особливі, специфічні способи, прийоми, вміння нейтралізувати 

конфліктні ситуації. Вони можуть бути соціологічно-дослідними 

(використовуються, наприклад, при з’ясуванні потреб населення, різних 

соціальних груп), мовними (застосування термінології, властивої місцевому 

самоврядуванню, стилю викладу змісту документів, які готуються 

працівниками органу місцевого самоврядування), логічними (вживаються, 

наприклад, при тлумаченні нормативно-правових документів), організаційними 

(застосовуються при здійсненні процедурних аспектів діяльності органу 

самоврядування), технічними (використання сучасних технічних засобів, 

електронно-обчислювальної техніки в управлінській діяльності). 

Методи взаємодії органів місцевого самоврядування з місцевими 

державними адміністраціями мають служити узгодженню місцевих та 

регіональних інтересів. 
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Методи впливу органів місцевого самоврядування на населення мають 

будуватися насамперед на засадах толерантності відносин між органом 

місцевого самоврядування та громадою на базі інформативності та довіри, а 

також на врахуванні того, що органи і посадові особи місцевого 

самоврядування несуть відповідальність перед територіальними громадами, 

юридичними і фізичними особами, яка полягає у наступному. Органи та 

посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і 

відповідальними перед територіальними громадами. Вони періодично, але не 

менш як двічі на рік, інформують населення про виконання програм соціально-

економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету та інших питань 

місцевого значення, звітують про свою діяльність. Територіальна громада в 

будь-який час може достроково припинити повноваження органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони 

України, обмежують права і свободи громадян, не забезпечують здійснення 

наданих їм законом повноважень. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним 

особам в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності органів 

місцевого самоврядування, відшкодовується за рахунок коштів місцевого 

бюджету. Якщо ж шкода заподіяна в результаті неправомірних рішень, дій або 

бездіяльності посадової особи, відшкодування здійснюється за рахунок її 

власних коштів. 

Спори про поновлення порушених прав юридичних та фізичних осіб, що 

виникають у результаті неправомірних рішень, дій чи бездіяльності органів або 

посадових осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку. 

Отже, методи впливу органів місцевого самоврядування на населення 

мають бути особливо продуманими, виваженими, підібраними з урахуванням 

чинного в державі законодавства. 

Методи залучення громадян до безпосередньої участі у вирішенні питань 

місцевого значення – це сукупність прийомів, застосовуваних працівниками 

органу місцевого самоврядування з метою реалізації окреслених законом 

основних форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого 
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значення (місцевого референдуму, загальних зборів громадян за місцем 

проживання, місцевих ініціатив та громадських слухань). Оскільки такі 

прийоми повинні враховувати природу зазначених форм, розкриємо їх 

детальніше. 

Місцевий референдум є формою вирішення територіальною громадою 

питань місцевого значення шляхом прямого волевиявлення. Предметом 

місцевого референдуму може бути будь-яке питання, зараховане Конституцією 

та законами України до відання місцевого самоврядування. Рішення, прийняті 

місцевим референдумом, є обов’язковими для виконання на відповідній 

території. 

Загальні збори громадян за місцем проживання можуть приймати рішення, 

які враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності. 

Через місцеві ініціативи члени територіальної громади ініціюють розгляд у 

раді будь-якого питання, яке належить до відання місцевого самоврядування. 

Місцева ініціатива, подана на розгляд ради у встановленому порядку, підлягає 

обов’язковому розгляду на відкритому засіданні ради за участю членів 

ініціативної групи. Рішення ради з питання місцевої ініціативи повинно бути 

обнародуване. 

Територіальна громада має право проводити громадські слухання, тобто 

зустрічатися з депутатами відповідної ради та посадовими особами місцевого 

самоврядування. Під час громадських слухань члени територіальної громади 

можуть порушувати питання та подавати пропозиції, що належать до відання 

місцевого самоврядування. Подані пропозиції підлягають обов’язковому 

розгляду органами місцевого самоврядування. 

Зазначимо, що багато методів, які використовує орган управління у 

процесі своєї діяльності, трансформуються під впливом застосування сучасних 

комп’ютерних технологій, які дозволяють обробляти величезні масиви даних в 

короткі терміни і з малими затратами часу. Завдяки цим технологіям можна 

широко застосовувати на цілком новій основі такі методи, як моделювання, 

картографічний та інші. 
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Методи діяльності органів місцевого самоврядування, відповідно до 

здійснюваних повноважень, можна поділити на методи реалізації власних 

повноважень, методи реалізації делегованих повноважень. 

За критерієм дії на середовище розрізняють: внутрішні (спрямовані на 

соціально-територіальне утворення), зовнішні (спрямовані на зовнішнє до 

нього середовище (область, держава); за способом здійснення: договірні 

(реалізація спільних проектів, взаємне інформування про наміри), 

адміністративні, ринкові; за дією на об’єкт управління: прямої дії (спрямовані 

на окремі підприємства що, наприклад, забруднюють навколишнє середовище – 

штрафи, дозволи, заборони), непрямої (рішення спрямовані на формування 

зовнішнього середовища підприємства, формування економіко-правової бази 

підприємств). 

Розрізняють також методи: системоутворюючі, обслуговуючі. А за дією на 

сектори – методи роботи з недержавними організаціями, з приватним, 

муніципальним, державним секторами. 

За мотивацією виокремлюють: обмежуючі методи (плата за проїзд по 

території, користування ринковим місцем, ліцензування, запровадження 

особливого режиму використання земель, контроль за використанням водних 

ресурсів тощо) та стимулюючі (протекціоністські). 

Окрім того, розрізняють методи роботи органів місцевого самоврядування, 

спрямовані на задоволення: вітальних потреб (фізіологічні та фізичної безпеки), 

соціальних (соціальна безпека, незалежність), духовних (ідеальних) (пізнання, 

саморозвиток). 

Різні органи місцевого самоврядування, покликані задовольняти різні 

групи потреб (наприклад, комунальні послуги, культура, охорона здоров’я та 

ін.), проводячи свою управлінську діяльність відповідно до сучасної парадигми 

суспільного управління. 

Отже, у цьому параграфі ми розглянули найрізноманітніші методи 

діяльності органів місцевого самоврядування. Здійснений їх аналіз, 

класифікація та оцінка дозволили зробити висновок про необхідність 
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подальшого удосконалення методів, які отримали розвиток в рамках різних 

наук, в тому числі науки управління та науки місцевого самоврядування. 

Звичайно, необхідне розроблення і нових методів. Було б непогано, якщо б 

працівники органу управління мали інформацію про методи, які їм слід 

використовувати у своїй діяльності, у концентрованому вигляді. Це можна було 

б зробити у статуті територіальної громади. Розроблення статутів 

територіальних громад є новим кроком у формуванні повноважень сільських, 

селищних, міських рад. 

Впровадження нових методів управління на місцевому рівні та дотримання 

вироблених принципів вимагає нових досліджень, апробації практикою, 

запозичення досвіду розвинених демократичних суспільств. Без цього 

неможливі успіхи у місцевому самоврядуванні. Саме тому це завдання має бути 

вирішене у максимально короткі строки. 

 

5.5 Перспективні напрями удосконалення діяльності органів місцевого 

самоврядування: необхідність пошуку нових форм, принципів та 

застосування нових методів 

 

Одним з найголовніших перспективних напрямів удосконалення 

діяльності органів місцевого самоврядування має стати пошук нових принципів 

їх діяльності. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» від 07.06.2001 посадовими особами місцевого 

самоврядування є працівники органів місцевого самоврядування, які мають 

відповідні посадові повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих 

і консультативно-дорадчих функцій та отримують заробітну плату за рахунок 

місцевого бюджету. 

Як бачимо, вже назва вказаного Закону містить поняття «служба в органах 

місцевого самоврядування», яке відображає принципово нове для 

законодавства України явище. Адже раніше такі поняття, як «служба в органах 
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місцевого самоврядування» та «службовець органів місцевого самоврядування» 

в Україні не використовувались. 

В органах місцевого самоврядування, на відміну від державних органів, 

посади службовців поділяють на виборні посади, на які особи обираються або 

територіальною громадою, або затверджуються відповідною радою, та на 

посади, призначення на які здійснюється сільським, селищним, міським 

головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній 

основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. 

Державна політика стосовно служби в органах місцевого самоврядування 

спрямовується на законодавче врегулювання служби в органах місцевого 

самоврядування та забезпечення її ефективності; організацію підготовки та 

перепідготовки кадрів; методичне та інформаційне забезпечення. Контроль за 

дотриманням законодавства стосовно служби в органах місцевого 

самоврядування має здійснюватися відповідно до законодавства України. 

Зазначимо, що сам Закон «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» внутрішньо суперечливий і не узгоджується з чинним 

законодавством. В ньому допущено багато помилок. А ст. 11 цього Закону 

навіть суперечить Конституції України. Очевидною нісенітницею є п. 3 ст. 21, 

відповідно до якого умови праці посадових осіб місцевого самоврядування 

визначаються органом місцевого самоврядування виходячи з умов оплати 

праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і посад. 

Але ж для посад у селищних, сільських, міських радах неможливо знайти 

відповідні категорії посад державних службовців, оскільки найнижчий рівень 

місцевих державних адміністрацій – районний. 

Безумовно, службовці органів місцевого самоврядування мають 

керуватися в своїй роботі низкою принципів, частина яких має вирізнятися 

порівняно з тими, які використовують держслужбовці. Це детермінується 

самою природою місцевого самоврядування (див. табл. 1). 
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Таблиця 1 

Система принципів державної служби і  

служби в органах місцевого самоврядування 

 

Як видно з таблиці, принципи служби в органах місцевого самоврядування 

носять різнорідний характер: у них поєднано елементи різних моделей 

Закон України  

«Про державну службу» 

Закон України  

«Про службу в органах місцевого 

самоврядування» 

  

служіння народу України служіння територіальній громаді ^Н 

демократизму та законності верховенства права, демократизму та 

законності 

гуманізму та соціальної справедливості гуманізму та соціальної справедливості 

пріоритету прав людини і громадянина пріоритету прав та свобод людини і 

громадянина 

професіоналізму, компетентності, 

ініціативності, чесності, відданості 

справі 

професіоналізму, компетентності, 

ініціативності, чесності, відданості справі 

персональної відповідальності за 

виконання службових обов’язків і 

дисципліни 

підконтрольності, підзвітності, 

персональної відповідальності за 

порушення дисципліни і неналежне 

виконання службових обов’язків 

дотримання прав і законних інтересів 

органів місцевого самоврядування 

дотримання прав місцевого 

самоврядування 

дотримання прав підприємств, установ і 

організацій, об’єднань громадян 

захисту інтересів відповідної 

територіальної громади 

 фінансового та матеріально- технічного 

забезпечення служби за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

 поєднання місцевих і державних інтересів 

 гласності 

 рівних можливостей доступу громадян до 

служби в органах місцевого 

самоврядування з урахуванням їх ділових 

якостей та професійної підготовки 

 самостійності кадрової політики в 

територіальній громаді 

 дотримання правової та соціальної 

захищеності посадових осіб місцевого 

самоврядування 
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самоврядування. Це, звичайно, не сприяє покращенню самої служби в органах 

місцевого самоврядування. Аналіз підзаконних актів з питань організації та 

функціонування служби в органах місцевого самоврядування, прийнятих 

урядом та центральними органами виконавчої влади, показує, що вони 

ставляться до цієї служби як різновиду державної служби, причому різновиду 

менш вартісного, оскільки Кабінетом Міністрів України для працівників 

органів місцевого самоврядування встановлено гірші умови праці (категорії 

посад, заробітна плата). 

На нашу думку, формулювання першого принципу служби в органах 

місцевого самоврядування, наведеного у Законі, є безособовим, що 

неправильно. Його доцільно було б подати в редакції «служіння громадянам». 

Крім того, потрібно розширювати палітру використовуваних принципів, 

додавши до них, зокрема, і принцип «неучасті в тіньовій економіці». 

При удосконаленні діяльності виконавчих органів місцевого 

самоврядування на чільному місці має бути також і розв’язання завдання 

розмежування функцій представницьких і виконавчих органів. 

Не менш важливим завданням є визначення кількісного складу органів 

самоврядування. Чинним законодавством України встановлено, що виконавчі 

комітети є виконавчими органами рад; тільки рада вирішує питання про 

утворення чи неутворення виконавчого комітету; кількісний і персональний 

склад виконавчого комітету встановлює рада. 

Але в Законі, на жаль, нечітко виписано процедуру оголошення недовіри 

окремим членам міськвиконкому, в тому числі заступникам голови (депутат 

має право ініціювати висловлення недовіри, але в компетенцію ради прийняття 

такого рішення не входить). Заступника сільський, селищний, міський голова 

призначає, а рада затверджує. Якщо рада відкликала затвердження, чи повинен 

сільський, селищний, міський голова автоматично звільнити такого 

заступника? А якщо ні, то навіщо заступників затверджувати радою? Закон 

встановлює, що сільський, селищний, міський голова має однаковий статус із 

депутатами. Але депутата відкликають тільки шляхом голосування в окрузі, а 
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сільського, селищного, міського голову двома третинами голосів на 

пленарному засіданні ради. Це порушення статусу. Не врегульовано також 

питання висловлення недовіри депутатам до міськвиконкому в цілому чи до 

окремого його члена, негативної роботи оцінки роботи міськвиконкому. 

Невирішеним на законодавчому рівні є питання щодо оптимальності 

кількісного складу виконавчих органів місцевого самоврядування взагалі і їх 

колегіальних органів (виконавчих комітетів) зокрема. Передбачено лише, що 

виконавчий комітет складають міський голова, який за посадою очолює 

виконавчий комітет, його заступники, керуючий справами (секретар) та члени 

виконкому, які не є посадовими особами і відповідно не несуть 

відповідальності за свої рішення. 

За наявності колегіального представницького органу – ради на рівні 

місцевого самоврядування – немає потреби в існуванні ще й колегіального 

виконавчого органу. Якщо ж все-таки надавати раді право приймати рішення 

щодо утворення колегіального виконавчого органу, то його персональний склад 

мав би формувати відповідний голова, який несе персональну відповідальність 

за результати діяльності виконавчих органів. 

Компетенція виконавчого комітету визначається в окремих законах. 

Законодавець передбачив поділ компетенції виконавчих органів на загальну і 

галузеву, беручи до уваги сферу, на яку вони поширюються. 

Визначаючи загальну компетенцію виконкому ради, чинний Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» (п. 1 ст. 52) підкреслює, що він може 

розглядати і вирішувати питання, якими відають виконавчі органи ради, 

змінюючи чи скасовуючи при цьому акти підпорядкованих йому відділів, 

управлінь, інших виконавчих органів ради, а також їх посадових осіб. Це може 

призвести до поглинання виконкомом діяльності галузевих виконавчих органів, 

«розхитаності» принципу персональної відповідальності посадових осіб. Щоб 

уникнути цього, потрібно відповідно до п. 3 ст. 52 радою прийняти рішення про 

розмежування повноважень між її виконавчими органами та міським головою. 
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Але найдоцільніше ці розмежування закладати в Статути територіальних 

громад. 

Критерієм для класифікації повноважень виконавчих органів місцевого 

самоврядування може бути предмет правового регулювання: організаційно-

правові; фінансово-економічні і господарські повноваження; соціально-

побутові повноваження; природо- та правоохоронні повноваження. Ця 

класифікація дає можливість як систематизувати їх, так і уникнути паралелізму 

і дублювання у визначенні компетенції різних органів місцевого 

самоврядування чи їх функціональних систем. 

Закон України «Про місце самоврядування в Україні» поділяє 

повноваження виконавчих органів рад на самоврядні, або так звані власні, у 

межах яких вони підконтрольні і підзвітні відповідним радам, та делеговані, 

виконання яких контролюють органи державної виконавчої влади. 

Але і власні, і делеговані повноваження закріплюються за місцевим 

самоврядуванням Законом, що, на нашу думку, не правильно. Очевидно, 

логічніше було б виписати у Законі перелік власних і делегованих 

повноважень, передбачити право органів місцевого самоврядування 

відмовлятися від виконання останніх за умов, коли вони не в змозі їх належно 

виконувати (відсутність досвідчених працівників, достатніх фінансових 

ресурсів). Крім того, мабуть, доцільно говорити не тільки про делегування 

«зверху-вниз», але й «знизу-вгору». Це передбачає існування певного 

встановленого Законом механізму делегування з правом укладання відповідних 

угод між державними органами (наприклад, держадміністраціями) та органами 

самоврядування. 

Нинішню ситуацію, коли держава делегує повноваження органам 

місцевого самоврядування, але при формуванні бюджету не передає їм 

необхідні для цього в достатній кількості кошти, нормальною не назвеш. Як, 

очевидно, не є розумним співвідношення делегованих та власних повноважень, 

зафіксоване законом. Це дає підстави зробити висновки: 
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 державна влада через інститут делегованих повноважень намагається 

контролювати органи місцевого самоврядування; 

 державна влада перекладає політичну відповідальність за власну 

неспроможність на органи місцевого самоврядування. 

Таким чином, можна повністю погодитися з твердженням, що органи 

місцевого самоврядування є під сильним контролем з боку державної 

виконавчої влади. 

А тут постає вже інша проблема. Цей контроль може здійснюватися лише 

на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України і повинен передбачати відповідальність органів місцевого 

самоврядування чи їх посадових осіб за неналежне здійснення органами 

місцевого самоврядування делегованих їм державою повноважень. Однак будь-

якого механізму здійснення цієї відповідальності чинне законодавство про 

місцеве самоврядування не містить. 

Зазначимо, що в порушення ч. 3 ст. 143 Конституції України, яка 

встановлює, що: «органам місцевого самоврядування можуть надаватися 

Законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує 

здійснення цих повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного 

бюджету України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у 

встановленому порядку окремих загальнодержавних податків», Верховна Рада 

України впродовж усіх років незалежності потрібних коштів не виділяє, а 

органи місцевого самоврядування виконують ці повноваження за рахунок 

власних коштів. 

Аналіз окремих повноважень виконавчих органів, які передбачені чинним 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», показує відсутність 

механізму їх реалізації. Наприклад, це прямо стосується розгляду і погодження 

планів розвитку підприємств, організацій і установ, розташованих на 

підпорядкованій території, і, навпаки, подання до планів районів і областей 

пропозицій підприємств (їх об’єднань), організацій і установ. Адже 

законодавець, надаючи виконавчим органам право погодження з цих питань, в 
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жодному законодавчому акті не кореспондує обов’язку врахування цих 

пропозицій іншим учасникам правовідносин – підприємствам (їх об’єднанням, 

організаціям і установам, районам і областям). Як мають реалізовувати ці 

повноваження виконавчі органи місцевого самоврядування?! 

Нелогічно законодавець вчинив, на нашу думку, і при розмежуванні 

повноважень між радою і виконкомом в галузі бюджету і фінансів. Так, п. 27 

ст. 26 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» зараховує питання про 

прийняття рішень щодо отримання позик з інших бюджетів та джерел, а також 

щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету до компетенції ради, а 

п. 6 ст. 28 цього ж закону констатує, що «об’єднання на договірних засадах 

коштів відповідного місцевого бюджету та інших місцевих бюджетів...» є 

повноваженням виконавчих органів рад. 

Існують також логічні протиріччя у положеннях щодо повноважень по 

управлінню комунальною власністю. Затвердження програм соціально-

економічного та культурного розвитку територіальних громад, місцевих 

бюджетів, місцевих програм приватизації, звітів про їх виконання правильно 

надано радам (ст. 26 п. 22, 23, 30 Закону). Стосовно повноважень по 

управлінню комунальною власністю, визначених п. 29, 30, 31, 32, 33 ст. 26, які 

за законом є компетенцією ради, то їх раціональніше, на нашу думку, передати 

виконавчому комітету. Порівняння п. 3 ст. 29 з п. 29 ст. 26 Закону «Про місцеве 

самоврядування в Україні» показує, що фактично єдине за сутністю питання 

поділено і надано законодавцем у повноваження двох органів: ради і 

виконкому. Визначаючи ці норми, законодавець, мабуть, керувався думкою про 

те, що тільки рада має право формувати дохідну і видаткову частину бюджету. 

Але ж міськвиконком може встановлювати рівень рентабельності підприємств і 

обмеження на ціну їх послуг. 

Разом з тим у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

виписано багато, на нашу думку, декларативних норм чи таких, що не чітко 

сформульовані. 
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Розглянемо, для прикладу, передбачені ст. 32 та 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» повноваження виконавчих органів у сферах 

освіти, охорони здоров’я, культури, соціального захисту населення. Легко 

помітити, що не для всіх, зафіксованих законодавцем повноважень виконавчих 

органів у цих сферах, існують механізм їх реалізації (наприклад, п. 2, 

делеговані повноваження, ст. 32: забезпечення розвитку всіх видів освіти, 

мережі лікувальних закладів усіх форм власності... визначення потреби та 

формування замовлень на кадри... укладення договорів на підготовку 

спеціалістів, організація роботи щодо удосконалення кваліфікації кадрів чи п. 

8, делеговані повноваження, ст. 34 Закону). Функції ведення обліку і 

регулювання розподілу трудових ресурсів, працевлаштування, закріплені за 

виконавчими органами місцевого самоврядування, законодавцем визначено як 

державні функції, що реалізуються спеціально створеними для цього місцевими 

органами Міністерства праці та соціальної політики України. У сфері 

соціального обслуговування населення законодавцем при визначенні 

повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування допущені ті ж самі, 

що й у попередніх статтях, помилки. 

Враховуючи те, що органи внутрішніх справ вилучені із підпорядкування 

органів місцевого самоврядування, а муніципальна поліція досі не створена, 

виконавчі органи фактично не мають реальних можливостей для реалізації 

повноважень щодо забезпечення контролю за дотриманням організаторами 

масових заходів належного громадського порядку та збереження державного, 

громадського, особистого майна в разі стихійного лиха, не можуть відповідно 

забезпечити законність, правопорядок, охорону прав і свобод громадян (ст. 38 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). 

Як бачимо, при визначенні компетенції виконавчих органів місцевого 

самоврядування законодавець пішов шляхом встановлення вичерпного 

переліку їх повноважень. Проте це фактично неможливо здійснити, 

враховуючи динамічні зміни у суспільстві і розмаїття правовідносин місцевого 

життя, які не врегульовані чинним законодавством, але які доводиться 
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вирішувати органам місцевого самоврядування. Враховуючи, що в ст. 19 

Конституції України закріплено принцип, згідно з яким: «... органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти 

лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені 

Конституцією та законами України» та наведене вище, вважаємо за доцільне 

окреслити в законодавчому порядку сфери, галузі, напрями діяльності органів 

місцевого самоврядування з одночасним закріпленням їх права самостійно 

приймати рішення з усіх цих питань. 

Разом з тим необхідно, як вже згадувалося вище, чітко розмежувати 

повноваження представницьких і виконавчих органів місцевого 

самоврядування, усунувши взаємне накладення компетенції, паралелізм і 

дублювання, а також можливість розпалювання компетенційних спорів між 

ними, втручання одного у форми і методи здійснення своїх повноважень 

другим та інше. 

Оскільки виконавчі органи місцевого самоврядування виконують 

делеговані державою функції, то має бути формалізована відповідальність за 

належне їх виконання, має бути надано право відмови за певних умов від 

виконання делегованих функцій. Відповідно державним адміністраціям має 

бути надано право ініціювати перебрання делегованих функцій на них. 

Зауважимо, що оскільки міський голова є найвищою посадовою особою 

місцевого самоврядування і очолює виконавчий комітет, який виконує 

делеговані функції, а значить по цій лінії він підзвітний і підконтрольний 

державній адміністрації, то потрібно або вводити цензи (освітній, 

професійний), щоб бути впевненим щодо якості виконання делегованих 

повноважень, або ж дати право прем’єр-міністру чи голові обласної 

адміністрації контрасигнування. 

Зазначимо, що в науковій літературі діяльність працівників органів 

самоврядування оцінюється під найрізноманітнішими кутами зору. Так, 

А. Гошко акцентує увагу на українській ментальності і, зокрема, на звичці 

працювати під примусом і під наглядом, на ерозії певних суспільних відносин. 
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При цьому він наголошує, що підвищення ефективності діяльності службовців 

самоврядних структур вимагає зміни такої ментальності і необхідності 

повернення її в цивілізоване русло саме в рамках реалізації концепції цільового 

управління за кінцевими результатами. Для аргументації цього твердження 

наводяться як приклад марні спроби реформування структури державного 

управління й економіки в межах відтворення традиційної системи розмитих 

цілей і відсутності відповідальності за їх досягнення. Практично жодна з 

поставлених цілей не досягалася з очікуваним результатом: чи то справа 

торкалася цілей реформування системи самоврядування і президентських 

структур (держадміністрацій) у районах і областях, чи то відкриття 

кооперативного руху, чи то створення ринкової інфраструктури (бірж, банків, 

трастів, податкової інспекції тощо). 

На основі зазначеного акцентується увага на тому, що відсутність 

наукових знань і умінь організувати доцільну трудову діяльність (працю) в 

масштабі окремого осередку і всього суспільства є нашою головною 

«хворобою» і стала причиною всіх невдач як у соціалістичному будівництві, 

так і в умовах реформування суспільства шляхом його демократизації й 

олюднення. Він вважає, що цілі нашої системи державного управління були 

завжди на рівні проголошуваних (що декларувалися і фактично не 

реалізовувалися через названу причину), а тому лікувати нашу «хворобу» 

можна лише шляхом реформування системи державного (адміністративно-

державного) управління в межах розроблення і реалізації наукової концепції 

цільового управління за кінцевими результатами. Причому з огляду на 

українську ментальність здійснювати цей процес потрібно, на його думку, на 

глибшій теоретичній і потужнішій інструментальній основі, ніж це відбувається 

в розвинених країнах Заходу і Японії. 

Підсумовуючи зазначене, наголосимо, що, оскільки служба в органах 

місцевого самоврядування дійсно має своєрідні особливості з огляду на саму 

природу місцевого самоврядування, то вона повинна ґрунтуватися на 

розширеній палітрі основних принципів, підходів, нормативів порівняно з 
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державною службою. Крім того, вона вимагає посиленої уваги і контролю як з 

боку громадськості, так і з боку вчених, від яких залежить розроблення 

наукових основ діяльності службовців органів місцевого самоврядування у 

перспективі. 

Отже, діяльність системи місцевих органів виконавчої влади повинна бути 

зосереджена на правовому регулюванні суспільних відносин. Такі державні 

органи мають до мінімуму звести оперативне управління суб’єктами, які 

належать до сфери їх компетенції. Тобто переважна більшість управлінських 

рішень має реалізовуватись саме за допомогою правових інструментів. Що 

стосується організаційних форм діяльності, то вони, насамперед повинні 

забезпечувати належне функціонування самих місцевих органів виконавчої 

влади, а не використовуватись для управління іншими суб’єктами. 

При цьому для впровадження більш широкого застосування правових 

інструментів необхідно вдосконалити та більш чітко формалізувати процес 

розробки нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої влади. 

Передусім це стосується такої стадії розробки як публічне обговорення та 

опублікування проектів таких нормативно-правових актів. Крім того, необхідно 

законодавчо закріпити можливість громадян та юридичних осіб висувати 

пропозиції щодо розробки проектів нормативно-правових актів місцевих 

органів виконавчої влади. 

Для більш ефективної організації роботи місцевих органів виконавчої 

влади необхідно регламентувати організаційні форми діяльності таких органів, 

тобто необхідно розробити та прийняти нормативно-правові акти, які б 

регулювали основні внутрішньоорганізаційні дії посадових осіб місцевих 

органів виконавчої влади. Оптимальним шляхом вирішення цієї проблеми є 

прийняття інструкції із діловодства центральними органами виконавчої влади, 

у підпорядкуванні яких перебувають місцеві органи виконавчої влади. 

Є нагальна необхідність створити єдину систему і структуру поточних 

планів організації роботи у місцевих органах виконавчої влади. Це дозволить 

чітко визначити головні напрями у роботі цих органів виконавчої влади, 
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оптимізувати використання як трудових, так і матеріальних ресурсів для 

вирішення поставлених завдань, а загалом покращити якість державного 

управління на місцевому рівні. 

 

Контрольні питання 

1. Назвіть правові форми діяльності та організації діяльності органів виконавчої влади, 

які пов’язані із здійсненням ними владних повноважень.  

2. Охарактеризуйте методи діяльності місцевих органів виконавчої влади: планування, 

координації та контролю за виконанням рішень, роботи з кадрами, а також інформаційному 

забезпеченню діяльності. 

3. Вкажіть основні організаційні форми діяльності місцевих рад. 

4. Які допоміжні організаційні форми діяльності місцевих рад Ви знаєте? 

Охарактеризуйте їх. 

5. Які специфічні ознаки властиві методам управління, що реалізуються у процесі 

здійснення місцевого самоврядування? 

 

Рекомендовані нормативно-правові акти та література для підготовки до 

семінарського заняття, написання рефератів 
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РОЗДІЛ 6 

ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  

ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

6.1 Матеріально-фінансова основа місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування 

 

Оптимальна організація влади забезпечує ефективне керівництво 

державою на всіх її рівнях. Децентралізація влади на рівень територіальних 

громад та обраних ними інституцій, вимагає формування повноцінної системи 

місцевого самоврядування. Адже державна влада не буде ефективною, якщо не 

опиратиметься на демократично організовану систему самоврядування на 

місцях. Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій здійснюється за 

рахунок Державного бюджету України. Для забезпечення діяльності місцевих 

державних адміністрацій, їх структурних підрозділів за ними на праві 

управління закріплюється майно, що є державною власністю. 

Матеріально-фінансова основа – це матеріально-фінансові ресурси 

(природні ресурси, рухоме і нерухоме майно, фінансово-бюджетні кошти), що 

мають у розпорядженні органи публічної влади для здійснення своїх функцій та 

повноважень. 

Виконавчу владу на місцевому територіальному рівні, тобто в областях, 

районах, Автономній Республіці Крим, у містах Києві та Севастополі, 

здійснюють обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні 

адміністрації, а також місцеві (територіальні) органи центральних органів 

виконавчої влади (ЦОВВ). 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» чітко розмежовує 

повноваження різних органів місцевого самоврядування щодо комунальної 

власності. 



279 

 

Згідно зі ст. 140 Конституції України право на здійснення місцевого 

самоврядування має будь-яка територіальна громада, тобто населення будь-

якого міста, села, селища (а сьогодні в Україні налічується близько тридцяти 

тисяч двохсот населених пунктів)незалежно від чисельності населення, 

наявності необхідних матеріальних і фінансових ресурсів або інших чинників. 

Проте, ні Конституція, ні чинне законодавство України не визначають 

територіальної основи місцевого самоврядування, тобто не визначають 

територіальної одиниці, в межах якої територіальна громада здійснює місцеве 

самоврядування і на яку поширюється юрисдикція її органів. 

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком 

держави. Місцеве самоврядування, як зазначалося вище, нерозривно пов’язане 

з державою, державною владою. Забезпечення прав і свобод людини і 

громадянина є головним обов’язком не лише держави, а й органів та посадових 

осіб місцевого самоврядування. 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

фінансове забезпечення місцевих державних адміністрацій здійснюється за 

рахунок Державного бюджету України. Для забезпечення діяльності місцевих 

державних адміністрацій, їх структурних підрозділів за ними на праві 

управління закріплюється майно, що є державною власністю. 

Реальність місцевого самоврядування визначається, в першу чергу, 

матеріальними і фінансовими ресурсами, якими розпоряджається територіальна 

громада та які в сукупності становлять матеріальну і фінансову основу 

місцевого самоврядування., доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, 

природні ресурси, що є у власності територіальних громад сіл, селищ, міст, 

районів у містах, а також об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в 

управлінні районних і обласних рад. 

Конституція України (ст. 142) визначає комунальну власність як 

самостійну форму публічної власності, суб’єктами якої є територіальні громади 

села (кількох сіл у разі добровільного об’єднання в сільську громаду їх 

жителів), селища, міста, району в місті. 
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Згідно з п. 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» питання комунальної власності 

територіальних громад мають становити предмет окремого Закону України 

«Про комунальну власність», прийняття якого невиправдано зволікається вже 

декілька років. Відсутність закону спричиняє конфліктні ситуації між органами 

місцевого самоврядування різних рівнів, між обласними, районними радами та 

відповідними місцевими державними адміністраціями, вирішення яких нерідко 

є досить проблематичним. 

Перелік об’єктів права комунальної власності територіальної громади 

визначає відповідна сільська, селищна, міська рада. Підставою для набуття 

права комунальної власності може бути: 

 передача майна територіальним громадам безоплатно державою, іншими 

суб’єктами права власності, а також майнових прав; 

 створення, придбання майна органами місцевого самоврядування в 

порядку встановленому законом. 

При цьому, сільські, селищні, міські, районні в містах (у разі їх створення) 

ради мають право: 

1) вносити пропозиції про передачу або продаж у комунальну власність 

відповідних територіальних громад підприємств, установ та організацій, їх 

структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до державної та інших 

форм власності, якщо вони мають важливе значення для забезпечення 

комунально-побутових і соціально-культурних потреб територіальних громад; 

2) на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, 

інших об’єктів, розташованих на відповідній території, якщо вони можуть бути 

використані для забезпечення комунально-побутових та соціально-культурних 

потреб територіальних громад; 

3) мати об’єкти комунальної власності за межами відповідних 

адміністративно-територіальних одиниць. 

Передача у власність територіальним громадам та у їх спільну власність 

об’єктів, що належать до державної власності, здійснюється відповідно до 
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Закону України «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності» від 03.03.1998, у порядку, визначеному постановами Кабінету 

Міністрів України «Про розмежування державного майна України між 

загальнодержавною (республіканською) власністю і власністю 

адміністративно-територіальних одиниць (комунальною) власністю» від 

05.11.1991 та «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності» від 21.09.1998. 

Рухоме і нерухоме майно, інші об’єкти права комунальної власності 

громадського користування, які мають важливе значення для 

життєзабезпечення села, селища, міста, задоволення потреб територіальної 

громади та для збереження історико-культурних об’єктів, визначаються 

територіальною громадою (відповідною сільською, селищною, міською радою) 

як об’єкти виключного права комунальної власності. 

До об’єктів виключного права комунальної власності, зокрема, можуть 

бути віднесені: 

 землі загального користування населених пунктів (майдани, вулиці, 

проїзди, шляхи, пасовища, сінокоси, набережні, парки, міські ліси, сквери, 

бульвари, кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів), а також 

землі, надані для розміщення будинків органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування; 

 землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-

культурного призначення; 

 річки, водойми та їх береги; 

 кладовища; 

 пам’ятки історії та архітектури; 

 природні ландшафти та заповідники; 

 інші об’єкти, перелік яких встановлює територіальна громада або 

відповідна рада. 
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Об’єкти виключного права комунальної власності не можуть бути 

відчужені в будь-який спосіб, а їх перелік встановлюється статутом 

територіальної громади або спеціальним рішенням ради. 

Територіальна громада безпосередньо або через органи місцевого 

самоврядування володіє, користується і розпоряджається належним їй на основі 

права комунальної власності рухомим і нерухомим майном, коштами та 

іншими об’єктами з метою забезпечення надання населенню передбачених 

законом громадських послуг. 

Від імені та в інтересах територіальних громад правомочності щодо 

володіння, користування та розпорядження об’єктами права комунальної 

власності здійснюють відповідні органи місцевого самоврядування. Згідно зі 

ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи 

місцевого самоврядування виконують всі майнові операції щодо об’єктів права 

комунальної власності, можуть здійснювати з ними будь-які господарські 

операції, зокрема, передавати їх у постійне або тимчасове користування 

фізичним та юридичним особам, здавати в оренду, вносити як частку до 

статутного фонду акціонерних товариств, товариств з обмеженою 

відповідальністю, кооперативів, фінансово-кредитних установ та інших 

підприємств і організацій, продавати, купувати, використовувати як заставу, 

вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах 

умови використання та фінансування об’єктів комунальної власності, що 

приватизуються або передаються в користування та оренду тощо. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» чітко розмежовує 

повноваження різних органів місцевого самоврядування щодо комунальної 

власності. 

Так, до виключних повноважень сільських, селищних, міських рад 

віднесено (ст. 26 Закону): 

 прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального 

майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів 

комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, 
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порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення 

питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого 

майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у 

процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку 

розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права 

комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та 

перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності 

відповідної територіальної громади; 

 прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень 

щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної 

територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх 

здійснення; 

 створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення 

здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або 

спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та 

організацій, визначення повноважень цих органів (служб); 

 вирішення відповідно до законодавства питань про створення 

підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з 

іноземними інвестиціями; 

 вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин; 

 затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового 

кодексу України; 

 вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на 

спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про 

скасування такого дозволу; 

 прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають 

особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів 

щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, 
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історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або 

культури, які охороняються законом; 

 надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території 

села, селища, міста нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для 

розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з 

діючими нормативами включає відповідну територію; 

 створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету 

установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і 

звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом 

порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної 

первинної правової допомоги. 

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад 

належать: 

а) власні (самоврядні) повноваження: 

1) управління в межах, визначених радою, майном, що належить до 

комунальної власності відповідних територіальних громад; 

2) встановлення порядку та здійснення контролю за використанням 

прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності 

відповідних територіальних громад; 

3) заслуховування звітів про роботу керівників підприємств, установ та 

організацій комунальної власності відповідних територіальних громад; 

4) підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та умов 

відчуження комунального майна, проектів місцевих програм приватизації та 

переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; 

організація виконання цих програм; підготовка і внесення на розгляд ради 

пропозицій щодо визначення сфер господарської діяльності та переліку 

об’єктів, які можуть надаватися у концесію, подання раді письмових звітів про 

хід та результати відчуження комунального майна. 

б) делеговане повноваження: 
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1) погодження в установленому порядку кандидатур для призначення на 

посаду керівників підприємств, установ та організацій, розташованих на 

відповідній території, які перебувають у державній власності. 

Виконавчі органи місцевого самоврядування затверджують статути 

комунальних підприємств, організацій та установ. Відповідно до закону вони 

регулюють ціни та тарифи на продукцію та послуги створених підприємств, 

делегують своїх представників до спостережних рад господарських товариств, 

частка капіталу яких належить територіальній громаді тощо. 

Розмежування повноважень щодо комунальної власності в системі 

місцевого самоврядування здійснює сільська, селищна, міська рада. Вона, 

зокрема, приймає рішення про наділення органів самоорганізації населення 

окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а 

також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, 

необхідних для їх здійснення; про розмежування повноважень між 

загальноміським та районним у місті рівнями управління; про розмежування 

повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими 

виконавчими органами ради та сільським, селищним, міським головою. 

Територіальні громади можуть мати спільну власність – об’єднувати на 

договірних засадах на праві спільної власності об’єкти права комунальної 

власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів 

або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, 

установ та організацій. 

При цьому в структурі об’єктів права спільної власності можна виділити: 

а) об’єкти, що задовольняють спільні потреби територіальних громад і 

перебувають в управлінні районних та обласних рад без визначення часток 

територіальних громад (спільна сумісна власність), 

б)об’єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів, 

які за рішенням двох або кількох територіальних громад, відповідних органів 

місцевого самоврядування об’єднуються на договірних засадах для виконання 

спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних 
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підприємств, установ та організацій з визначенням часток територіальних 

громад (спільна часткова власність). 

Управління об’єктами права спільної сумісної власності територіальних 

громад здійснюють від імені територіальних громад сіл, селищ, міст районні та 

обласні ради. 

Для управління об’єктами права спільної часткової власності сільськими, 

селищними, міськими радами можуть бути створені відповідні органи 

управління. 

Право комунальної власності територіальної громади відповідно до ст. 13 

Конституції України захищається законом на рівних умовах з правами 

власності інших суб’єктів. Об’єкти права комунальної власності не можуть 

бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб’єктам права 

власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного 

рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, 

передбачених законом. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 60) закріплює 

важливе правило, згідно з яким майнові операції, які здійснюються органами 

місцевого самоврядування з об’єктами права комунальної власності, не повинні 

послаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг 

та погіршувати умови надання послуг населенню. Це положення є також 

важливою гарантіє права комунальної власності. 

Надзвичайно важливою є фінансова основа місцевого самоврядування, яку 

становлять правові норми, що регулюють питання місцевих фінансів, тобто 

структуру, порядок і процедуру формування, розподілення та використання 

місцевих коштів. 

Проблема місцевих фінансів є найбільш складною проблемою розвитку 

місцевого самоврядування. Наявність у територіальної громади фінансових 

ресурсів, достатніх для вирішення питань місцевого значення, значною мірою 

визначає реальність місцевого самоврядування в тій чи іншій країні. Тому і не 

випадково питанням місцевих фінансів присвячена чи не найбільша за обсягом 
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стаття Європейської хартії місцевого самоврядування (ст. 9), в якій закріплено 

принцип фінансової автономності місцевих властей, що базується на таких 

положеннях: 

1) місцеві власті повинні мати право на свої власні фінансові ресурси; 

2) вони можуть вільно розпоряджатися цими ресурсами в межах своїх 

повноважень; 

3) фінансові ресурси місцевих властей мають адекватно відповідати 

функціям місцевого самоврядування, передбаченим конституцією або законом; 

4) принаймні частина фінансових ресурсів місцевих властей має 

формуватися за рахунок місцевих податків та зборів; 

5) фінансові системи мають бути достатньо різноманітними та гнучкими з 

точки зору можливості приведення їх у відповідність до зміни вартості 

здійснення функцій місцевого самоврядування; 

6) слабким у фінансовому відношенні місцевим властям має бути надана 

фінансова підтримка шляхом запровадження процедур усунення фінансових 

диспропорцій чи інших заходів; 

7) субсидії місцевим властям не повинні мати цільового характеру і не 

можуть скасувати їх свободу проводити свою політику в межах їхньої власної 

компетенції; 

8) місцеві власті звітують про використання субсидій; 

9) з метою фінансування витрат на капіталовкладення місцеві власті 

повинні мати доступ до національного ринку капіталу. 

На жаль, українська реальність сьогодні така, що значна частина вимог 

Європейської хартії щодо фінансової самостійності місцевого самоврядування 

поки що не може бути адекватно реалізована. Переважна більшість 

територіальних громад України ще не володіє фінансовими ресурсами, 

достатніми для забезпечення виконання передбачених законом функцій 

місцевого самоврядування та надання в системі місцевого самоврядування 

громадських послуг населенню на рівні європейських стандартів. 
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Фінансові ресурси територіальної громади (місцеві фінанси) за своєю 

структурою включають:  

а) кошти бюджету місцевого самоврядування; 

б) кошти комунальних підприємств та інші кошти місцевого 

самоврядування. 

Бюджет місцевого самоврядування. Бюджети місцевого самоврядування 

розробляють, затверджують і виконують відповідні органи місцевого 

самоврядування в селах, селищах, містах та районах у містах. 

Місцеві бюджети, поряд з бюджетами місцевого самоврядування, 

становлять також бюджети Автономної Республіки Крим, обласні та районні 

бюджети. 

За роки відновлення місцевого самоврядування в Україні (починаючи з 

1990 р.) організація місцевих бюджетів постійно стикалася зі значними 

труднощами та невирішеними проблемами, які обумовлювали залежність 

місцевих бюджетів від щорічного встановлення Верховною Радою України 

пропорцій розподілу обсягу фінансових ресурсів між державним бюджетом, 

бюджетом Автономної Республіки Крим і обласними бюджетами – бюджетне 

законодавство України (Закон України «Про бюджетну систему України», що 

втратив чинність з прийняттям Бюджетного кодексу України 2001 р.) 

передбачало формування бюджетів різних територіальних рівнів «зверху-вниз». 

З прийняттям 21 червня 2001 р. Бюджетного кодексу України ситуація 

починає змінюватися, зокрема, бюджетні та міжбюджетні відносини отримали 

більш чітку правову регламентацію. 

1 січня 2011 р. набрав чинності новий Бюджетний кодекс України, у якому 

питанням місцевих бюджетів присвячено окремий розділ «Місцеві бюджети», 

що складається з двох глав: глави 11 «Надходження та витрати місцевих 

бюджетів (ст.ст. 63-74) та глави 12 «Складання, розгляд, затвердження, 

виконання та звітність місцевих бюджетів» (статті 75–80), в яких визначені 

концептуальні положення та принципи щодо побудови та функціонування 

місцевих бюджетів. 
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Згідно з Бюджетним кодексом України (ст. 63) місцевий бюджет містить 

надходження і витрати на виконання повноважень органів влади Автономної 

Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 

самоврядування. Ці надходження і витрати становлять єдиний баланс 

відповідного бюджету. 

Бюджет місцевого самоврядування має дохідну та видаткову частини. 

При цьому, надходження бюджету місцевого самоврядування, в свою 

чергу, включають дві групи доходів: 

1) доходи, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та 

враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів; 

2) доходи, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів. 

До першої групи доходів(кошик доходів, що закріплюється за бюджетами 

місцевого самоврядування) належать такі податки і збори (ст. 64): 

1) податок на доходи фізичних осіб у частині, визначеній статтею 65 

Бюджетного Кодексу; 

2) 50% збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування, що 

зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя; 

3) 50% збору за спеціальне використання води (крім збору за спеціальне 

використання води водних об’єктів місцевого значення), що зараховується до 

міських бюджетів міст Києва та Севастополя користувачами води за місцем її 

забору; 

4) 50% плати за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення (крім плати за користування надрами в межах 

континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони), що 

зараховується до міських бюджетів міст Києва та Севастополя; 

5) плата за використання інших природних ресурсів, що зараховується до 

міських бюджетів міст Києва та Севастополя; 
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6) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, 

що видаються виконавчими органами відповідних місцевих рад; 

7) плата за ліцензії та сертифікати, що зараховується до міських бюджетів 

міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території 

міст Києва та Севастополя; 

8) плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і 

плодового, спирту етилового ректифікованого виноградного, спирту етилового 

ректифікованого плодового, спирту-сирцю виноградного, спирту-сирцю 

плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що зараховується до 

міських бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють 

діяльність на території міст Києва та Севастополя; 

9) плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спиртом 

етиловим, коньячним та плодовим, спиртом етиловим ректифікованим 

виноградним, спиртом етиловим ректифікованим плодовим, спиртом-сирцем 

виноградним, спиртом-сирцем плодовим, що зараховується до міських 

бюджетів міст Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на 

території міст Києва та Севастополя; 

10) плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та 

Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та 

Севастополя; 

11) плата за державну реєстрацію (крім реєстраційного збору за 

проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців), що зараховується до міських бюджетів міст Києва та 

Севастополя; 

12) реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб – підприємців, що справляється виконавчими органами 

відповідних місцевих рад; 

13) плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та 

тютюновими виробами, що зараховується до міських бюджетів міст Києва та 
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Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст Києва та 

Севастополя; 

14) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними 

напоями та тютюновими виробами, що зараховується до міських бюджетів міст 

Києва та Севастополя ліцензіатами, які здійснюють діяльність на території міст 

Києва та Севастополя; 

15) державне мито в частині, що належить відповідним бюджетам. 

До другої групи доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при 

визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать (ст. 69): 

1) фіксований податок, що зараховується до місцевих бюджетів у порядку, 

визначеному ст.ст. 65 і 66 цього Кодексу для податку на доходи фізичних осіб; 

2) податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності. 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності, засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим, 

обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується відповідно до 

бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, 

селищних та сільських бюджетів; 

3) плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

місцевого значення; плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з 

видобуванням корисних копалин; збір за спеціальне використання води водних 

об’єктів місцевого значення; збір за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування). Такі платежі 

зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням 

(місцем розташування) відповідних природних ресурсів, а щодо водних 

об’єктів – за місцем податкової реєстрації платника збору; 

4) плата за землю, що зараховується до бюджетів місцевого 

самоврядування; 
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5) місцеві податки і збори (крім єдиного податку), що зараховуються до 

бюджетів місцевого самоврядування, включаючи податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, та збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності (крім збору в частині провадження торговельної 

діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, 

малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах); 

6) фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується 

до бюджетів місцевого самоврядування; 

7) частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 

та їх об’єднань, що вилучається до бюджету, у порядку, визначеному 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, відповідними місцевими 

радами; 

8) плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів (крім 

коштів, отриманих вищими та професійно-технічними навчальними закладами 

від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих 

за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне 

право); 

9) штрафні санкції за порушення законодавства про патентування; 

10) адміністративні штрафи, що накладаються місцевими органами 

виконавчої влади та виконавчими органами місцевих рад або утвореними ними 

в установленому порядку адміністративними комісіями; 

11) штрафні санкції внаслідок невиконання укладених розпорядником 

бюджетних коштів договорів з суб’єктами господарювання на придбання 

товарів, робіт і послуг за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

12) надходження від орендної плати за користування майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності; 

13) плата за надані в оренду водні об’єкти місцевого значення; 

14) концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності (крім 

платежів, визначених пунктом 5 частини другої цієї статті); 
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15) кошти, отримані від надання учасниками процедури закупівель 

забезпечення їх пропозиції конкурсних торгів, які не підлягають поверненню 

цим учасникам, у випадках, передбачених Законом України «Про здійснення 

державних закупівель», в частині здійснення закупівель за рахунок коштів 

місцевих бюджетів; 

16) кошти, отримані від учасника – переможця процедури закупівлі під час 

укладання договору про закупівлю як забезпечення виконання цього договору, 

які не підлягають поверненню учаснику-переможцю, в частині здійснення 

закупівель за рахунок коштів місцевих бюджетів; 

17) 80% коштів, отриманих підприємствами, установами та організаціями, 

що утримуються за рахунок місцевих бюджетів, за здані у вигляді брухту і 

відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, і 50% 

коштів, отриманих цими підприємствами, установами та організаціями за здане 

у вигляді брухту і відходів срібло; 

18) кошти від реалізації безхазяйного майна (у тому числі такого, від якого 

відмовився власник або отримувач), знахідок, спадкового майна (у разі 

відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на 

спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття), 

майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи 

дарування, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких 

невідомі; 

19) інші доходи загального фонду місцевих бюджетів, що визначаються 

законом про Державний бюджет України. 

Доходи бюджетів місцевого самоврядування мають бути достатніми для 

ефективного здійснення завдань та функцій місцевого самоврядування. 

Аналіз зазначених положень Бюджетного кодексу України дозволяє 

зробити висновок, що в ньому передбачаються різні шляхи формування 

доходної частини місцевих бюджетів: 

по-перше, за рахунок власних джерел (місцеві податки і збори), що 

відповідає вимогам Європейської Хартії місцевого самоврядування і гарантує 
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фінансову автономність місцевого самоврядування. Зокрема, стаття 9 Хартії 

встановлює, що принаймні частина коштів місцевого самоврядування повинна 

надходити за рахунок місцевих зборів і податків. 

по-друге, до доходів місцевих бюджетів зараховуються закріплені доходи, 

тобто закріплені законом загальнодержавні податки, збори та інші обов’язкові 

платежі; 

по-третє, в дохідну частину місцевих бюджетів можуть входити кошти з 

державного бюджету, які передаються з метою надання фінансової підтримки 

місцевого самоврядування з боку держави, яка гарантує органам місцевого 

самоврядування доходну базу, достатню для забезпечення населення послугами 

на рівні мінімальних соціальних потреб. При цьому мінімальні розміри 

місцевих бюджетів мають визначатися на основі нормативів бюджетної 

забезпеченості на одного жителя з урахуванням економічного, соціального, 

природного та екологічного стану відповідних територій, виходячи з рівня 

мінімальних соціальних потреб, встановленого законом. 

Фінансова допомога місцевому самоврядуванню з боку держави може 

здійснюватися у формі дотацій або субвенцій. 

Дотації – це кошти, які передаються до місцевого бюджету з державного 

бюджету у випадках, коли коштів, що надходять з власних джерел та 

закріплених доходів, недостатньо для формування мінімального розміру 

місцевого бюджету. Використання дотацій не має цільового призначення, вони 

виділяються державою на безвідплатній та безповоротній основі. 

Субвенції – це кошти, які виділяються з державного бюджету на певний 

строк для фінансування конкретних програм з метою соціально-економічного 

вирівнювання відповідних територій. Або, як записано у статті 2 Бюджетного 

кодексу України, – це міжбюджетні трансферти для використання на певну 

мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання 

субвенції; 

по-четверте, до дохідної частини місцевого бюджету включаються кошти, 

необхідні для фінансування витрат, пов’язаних зі здійсненням органами 
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місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади та 

виконанням рішень органів виконавчої влади. 

Аналіз ст.ст. 88–91 Бюджетного кодексу України дозволяє здійснити таку 

класифікацію видатків бюджетів місцевого самоврядування: 

по-перше, видатки, які визначаються функціями держави та можуть бути 

передані на виконання місцевому самоврядуванню з метою найбільш 

ефективного їх виконання на основі принципу субсидіарності. Ці видатки 

враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, держава 

регулює їх здійснення та бере на себе зобов’язання забезпечувати відповідними 

ресурсами; 

по-друге, видатки, які спрямовані на реалізацію повноважень місцевого 

самоврядування, що мають місцевий характер.  

Ці видатки не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів. 

Видатки бюджетів місцевого самоврядування включають бюджетні 

призначення, встановлені рішенням про місцевий бюджет, на конкретні цілі, 

що пов’язані з реалізацією програм, зазначених у статтях 88-91 Бюджетного 

кодексу України. 

Наприклад, до видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, їх об’єднань, 

селищ, міст районного значення і враховуються при визначенні обсягу 

міжбюджетних трансфертів (видатки на виконання делегованих повноважень), 

належать видатки на: 

1) органи місцевого самоврядування сіл, селищ, міст районного значення; 

2) освіту: 

а) дошкільну освіту; 

б) загальну середню освіту (навчально-виховні комплекси «дошкільний 

навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній 

навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад» за умови, що 

загальноосвітній навчальний заклад – I ступеня); 



296 

 

3) сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри 

дозвілля, інші клубні заклади та бібліотеки. 

До видатків, пов’язаних з виконанням власних повноважень, Кодекс 

відносить: 

1) місцеву пожежну охорону; 

2) позашкільну освіту; 

3) соціальний захист та соціальне забезпечення: 

а) програми місцевого значення стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї; 

б) місцеві програми соціального захисту окремих категорій  

населення; 

4) місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та 

благоустрою населених пунктів; 

5) культурно-мистецькі програми місцевого значення; 

6) програми підтримки кінематографії та засобів масової інформації 

місцевого значення; 

7) місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту; 

8) типове проектування, реставрацію та охорону пам’яток архітектури 

місцевого значення; 

9) транспорт, дорожнє господарство: 

а) регулювання цін на послуги метрополітену за рішеннями органів 

місцевого самоврядування; 

б) експлуатацію дорожньої системи місцевого значення (в тому числі 

роботи, що проводяться спеціалізованими монтажно-експлуатаційними 

підрозділами); 

в) будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання доріг місцевого 

значення; 

10) заходи з організації рятування на водах; 

11) обслуговування боргу органів місцевого самоврядування; 

12) програми природоохоронних заходів місцевого значення; 

13) управління комунальним майном; 
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14) регулювання земельних відносин; 

15) членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування та їх 

добровільних об’єднань; 

16) інші програми, затверджені відповідною радою згідно із законом. 

Видатки бюджетів місцевого самоврядування здійснюються органами 

місцевого самоврядування на потреби територіальних громад, а їх розмір і 

цільове спрямування визначаються місцевими бюджетами цих громад. 

Видатки, пов’язані із здійсненням районними, обласними радами заходів щодо 

забезпечення спільних інтересів територіальних громад, визначаються 

відповідними районними та обласними бюджетами. 

У бюджетах місцевого самоврядування можуть бути передбачені 

загальний фонд (поточний бюджет) та спеціальний фонд, у складі якого 

виділяються витрати бюджету розвитку. При цьому, згідно зі ст. 71 

Бюджетного кодексу України, надходження до бюджету розвитку місцевих 

бюджетів включають: 

1) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого 

самоврядування; 

2) дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських 

товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, 

комунальна власність; 

3) плата за надання місцевих гарантій (відповідно до статті 17 цього 

Кодексу); 

4) кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, 

та майна, що перебуває в комунальній власності, кошти від продажу земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них; 

5) 90% коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до 

розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній 

власності, на яких розташовані об’єкти, що підлягають приватизації), при 
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цьому від продажу земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної 

Республіки Крим: 35% – до бюджету Автономної Республіки Крим, 55% – до 

сільських, селищних, міських бюджетів Автономної Республіки Крим; 

6) субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних програм 

(проектів); 

7) кошти від повернення кредитів, які надавалися з відповідного бюджету до 

набрання чинності цим Кодексом, та відсотки, сплачені за користування ними; 

8) місцеві запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим Кодексом та 

іншими законами України; 

9) кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради. 

До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать: 

1) погашення місцевого боргу; 

2) капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим бюджетам 

(крім капітальних видатків, що здійснюються за рахунок визначених п. 2–15 

ч. 2 ст. 69 цього Кодексу надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів); 

3) внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого 

самоврядування до статутного капіталу суб’єкта господарювання; 

4) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає 

продажу відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, 

внесеного покупцем земельної ділянки; 

5) підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або 

прав на них державної (до розмежування земель державної та комунальної 

власності) чи комунальної власності для продажу на земельних торгах та 

проведення таких торгів. 

Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на: соціально-

економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних програм (проектів); 

будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об’єктів соціально-

культурної сфери і житлово-комунального господарства; будівництво 

газопроводів і газифікацію населених пунктів; будівництво і придбання житла 
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окремим категоріям громадян відповідно до законодавства; збереження та 

розвиток історико-культурних місць України та заповідників; будівництво та 

розвиток мережі метрополітенів; придбання вагонів для комунального 

електротранспорту; розвиток дорожнього господарства; придбання шкільних 

автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги; комп’ютеризацію та 

інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів; інші заходи, пов’язані з 

розширеним відтворенням. 

Повноваження органів місцевого самоврядування у бюджетній сфері чітко 

визначені Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та Бюджетним кодексом України. 

Так, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст. 26) до 

відання сільських, селищних, міських рад у фінансовій сфері відносить 

затвердження бюджету місцевого самоврядування, внесення до нього змін, 

затвердження звіту про виконання відповідного бюджету, встановлення 

місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України, 

утворення цільових фондів, які є складовою спеціального фонду відповідного 

місцевого бюджету, затвердження положень про ці фонди, прийняття рішень 

щодо здійснення місцевих запозичень, прийняття рішень щодо передачі коштів 

з відповідного місцевого бюджету, прийняття рішень щодо надання відповідно 

до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також 

земельному податку, встановлення для підприємств, установ та організацій, що 

належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, 

розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету 

тощо. При цьому втручання інших органів і організацій у процес складання, 

затвердження та виконання місцевого бюджету не допускається, крім винятків, 

встановлених законами України. 

Районні та обласні ради затверджують районні та обласні бюджети, які 

формуються з коштів державного бюджету, для їх відповідного розподілу між 

територіальними громадами або для виконання спільних проектів, та з коштів, 



300 

 

залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для реалізації спільних 

соціально – економічних та культурних програм. 

 

6.2 Територіальна основа місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування 

 

Виконавчу владу на місцевому територіальному рівні, тобто в областях, 

районах, Автономній Республіці Крим, у містах Києві та Севастополі, 

здійснюють обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні 

адміністрації, а також місцеві (територіальні) органи центральних органів 

виконавчої влади (ЦОВВ). 

Місцева державна адміністрація є органом виконавчої влади на території 

відповідної адміністративно-територіальної одиниці, який виконує 

повноваження державної влади, делеговані йому виконавчі функції відповідних 

рад через створювані управління, відділи та інші структурні підрозділи й діє під 

керівництвом голови місцевої державної адміністрації. 

Згідно зі ст. 140 Конституції України право на здійснення місцевого 

самоврядування має будь-яка територіальна громада, тобто населення будь-

якого міста, села, селища (а сьогодні в Україні налічується близько тридцяти 

тисяч двохсот населених пунктів)незалежно від чисельності населення, 

наявності необхідних матеріальних і фінансових ресурсів або інших чинників. 

Проте, ні Конституція, ні чинне законодавство України не визначають 

територіальної основи місцевого самоврядування, тобто не визначають 

територіальної одиниці, в межах якої територіальна громада здійснює місцеве 

самоврядування і на яку поширюється юрисдикція її органів. 

Можна зробити висновок, що місцеве самоврядування в Україні 

здійснюється лише в адміністративних межах населених пунктів, а більша 

частина території України перебуває поза межами юрисдикції територіальних 

громад та їх органів, що суперечить принципу повсюдності місцевого 

самоврядування. Крім того, подібний під хід до визначення територіальної 
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основи місцевого самоврядування суперечить практиці зарубіжних країн, в 

першу чергу європейських, де місцеве самоврядування, в тому числі й на 

низовому рівні, здійснюється в межах територіальних одиниць, що включають 

як територію населеного пункту, так і прилеглу територію. 

Адміністративні межі міст визначаються Верховною Радою України (п. 29 

ст. 85 Конституції України). Що стосується адміністративних меж інших 

населених пунктів, то порядок їх визначення має бути встановлений законом. 

Проте, прийнятий у свій час Верховною Радою України Закон України «Про 

адміністративно-територіальний устрій України», який врегулював це питання, 

не набрав чинності із-за вето Президента України. Було розроблено також 

проект закону про територіальну громаду, але він не прийнятий українським 

парламентом. Щоправда, чинне законодавство України містить певні гарантії 

забезпечення врахування думки територіальних громад при зміні 

адміністративних меж населених пунктів. Так, питання про найменування або 

перейменування сільрад, селищ, міст, районів, областей, а також питання про 

об’єднання в одну однойменних адміністративно-територіальних одиниць, які 

мають спільний адміністративний центр, вирішуються виключно місцевими 

референдумами. 

Отже, слід констатувати, що процес формування територіальної основи 

місцевого самоврядування в Україні ще далеко не завершений. Так, на практиці 

виникає ряд проблем, пов’язаних як з відсутністю чіткого визначення 

територіальних кордонів, в межах яких територіальна громада здійснює місцеве 

самоврядування, так і з необхідністю забезпечити належний рівень 

громадських послуг, які надаються в системі місцевого самоврядування. 

Перша проблема полягає в тому, що існуюча система адміністративно-

територіального поділу України передбачає входження одних населених 

пунктів до адміністративних меж інших. Наприклад, в межах адміністративних 

кордонів 64 міст обласного та республіканського значення (Автономна 

Республіка Крим) перебувають 202 інші адміністративно-територіальні одиниці 

з власними органами місцевого самоврядування, хоча їх населення бере участь 
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також і у формуванні загальноміських органів місцевого самоврядування. 

Таким чином виникає ситуація «матрьошки» – частина територіальної громади 

міста являє собою самостійну територіальну громаду з власним 

конституційним статусом. Яскравими прикладами подібної ситуації є: 

м. Єнакієве Донецької області, яке включає в себе 29 населених пунктів, у т. ч. 

м. Вуглегірськ та м. Юнокомунарськ (районного значення), 19 селищ та 8 сіл; 

система місцевого самоврядування у цьому місті: Єнакієвська, Вуглегірська, 

Юнокомунарська міськради та 4 селищних ради; м. Ялта (місто 

республіканського значення) включає 31 населений пункт: 1 місто районного 

значення, 21 смт, 8 селищ, 1 село; система місцевого самоврядування у цьому 

місті: Ялтинська, Алупкінська міські ради та 7 селищних рад; м. Севастополь 

(місто зі спец. статусом) включає 31 населений пункт: 1 місто районного 

значення, 4 райони у місті, 1 смт, 1 селище, 28 сіл; система місцевого 

самоврядування у цьому місті: Севастопольська, Інкерманська міські ради, 4 

районних у місті ради, 1 селищна і 4 сільських ради. 

Друга проблема пов’язана з тим, що переважна більшість – з тридцяти 

тисяч територіальних громад – не мають і навіть теоретично не спроможні 

створити необхідної матеріальної, фінансової, демографічної основ, які б 

належним чином забезпечили виконання функцій та повноважень щодо 

надання населенню тих соціальних послуг, що віднесені до завдань місцевого 

самоврядування. За даними обстеження соціально-економічної спроможності 

сільських, селищних та міських територіальних громад у 2007 році, 

проведеного Мінекономіки України, понад 9 тис. адмінтеродиниць фактично не 

мають бюджету розвитку, з них 85% – ті адміністративно-територіальні 

одиниці, що мають чисельність населення < 3 тис. осіб. Навіть враховуючи, що 

не всі територіальні громади самостійно реалізують право на місцеве 

самоврядування (всього на сьогодні існує 30475 населених пунктів, у т.ч. 459 

міст, 29382 сільських населених пункти та селища міського типу, у той же час 

функціонує лише 12135 представницьких органів місцевого самоврядування, у 

т.ч. Верховна Рада АРК), їхня кількість, на думку деяких науковців і практиків, 
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є досить значною. На жаль, Конституція та чинне законодавство України прямо 

не передбачають радикальних та ефективних шляхів вирішення проблеми 

формування самодостатніх територіальних громад. Так, відповідно до статті 

140 Конституції, цей процес може відбуватися лише через об’єднання 

територіальних громад, але за умови, що об’єднуються територіальні громади 

лише сіл і виключно на добровільній основі. 

У силу цього конституційного обмеження неможливо об’єднати, 

наприклад, територіальну громаду міста із територіальною громадою іншого 

міста, селища або села, що перебуває в межах адміністративних кордонів міста 

чи межує з ним. Водночас в Україні є досить значна кількість міст (вже не 

говорячи про селища), які в силу малої чисельності населення та відсутності 

необхідної інфраструктури не можуть сформувати належної матеріальної та 

фінансової бази для ефективного здійснення функцій місцевого 

самоврядування, наприклад, населення міста Угнів (Львівська область) налічує 

1,2 тис. чоловік, міста Берестечка (Волинська обл.) – 1,9 тис. чоловік, міста 

Герца (Чернівецька обл.) – 2,5 тис. чоловік тощо. 

Третя проблема пов’язана з тим, що місцеве самоврядування в Україні не 

поширюється на всю територію держави, а здійснюється лише на незначній її 

частині – в адміністративних межах населених пунктів. Внаслідок цього за 

межами юрисдикції територіальних громад та їх органів опинилися землі 

загального користування, рекреаційні зони, землі, необхідні для розвитку 

населених пунктів тощо, цільове призначення яких пов’язане із задоволенням 

потреб членів територіальної громади, наданням їм відповідних соціальних 

послуг. 

Українські вчені, які досліджують проблеми місцевого самоврядування в 

Україні, вважають, що всі ці проблеми можуть бути вирішені шляхом 

реформування низового рівня системи адміністративно-територіального 

устрою України, завданнями якої є: 

а) забезпечення територіальності місцевого самоврядування, тобто воно має 

здійснюватися на територіях, які відмежовані одна від одної – в межах однієї 
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самоврядної території не може бути кількох територіальних громад, які б 

виступали самостійними суб’єктами права на місцеве самоврядування. 

б) забезпечення повсюдності місцевого самоврядування – воно має 

здійснюватися на всій території України без будь-яких обмежень. 

в) забезпечення формування самодостатніх територіальних громад, які б 

володіли матеріальними, фінансовими та іншими ресурсами в обсязі, 

достатньому для ефективної реалізації завдань та функцій місцевого 

самоврядування, надання громадських послуг населенню на рівні, 

передбаченому загальнодержавними стандартами. 

 

6.3 Соціально-економічна основа діяльності місцевого 

самоврядування 

 

Конституція України визнає людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю (ст. 3) та 

встановлює, що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 

діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави. Місцеве самоврядування, як зазначалося вище, 

нерозривно пов’язане з державою, державною владою. Забезпечення прав і 

свобод людини і громадянина є головним обов’язком не лише держави, а й 

органів та посадових осіб місцевого самоврядування. 

Згідно з Конституцією України (ст. 1) Україна є соціальною державою. 

Соціальною вважається держава, яка надає підтримку незахищеним верствам 

населення, намагається впливати на розподіл матеріальних благ відповідно до 

принципу соціальної справедливості з тим, щоб забезпечити кожній людині 

гідне існування. 

Головним завданням соціальної держави є сприяння суспільному прогресу, 

що базується на закріплених законодавством принципах соціальної рівності, 

загальної солідарності та взаємної відповідальності. Соціальна держава бере на 
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себе обов’язок забезпечити кожному членові суспільства гідний сучасної 

людини мінімум соціальних благ. 

Конституційні положення щодо соціального характеру Української 

держави повною мірою відносяться і до місцевого самоврядування, його 

органів та посадових осіб, які зобов’язані турбуватися про соціальну 

справедливість, добробут населення, соціальний захист своїх жителів. Місцеве 

самоврядування в соціальній державі також має бути соціальним. У цьому 

полягає важливий принцип місцевого самоврядування, одна з його основ. 

Соціальні основи місцевого самоврядування спрямовані на гарантування 

соціально-економічних та соціально-культурних прав людини і громадянина на 

місцевому рівні. 

Конституція України безпосередньо покладає на місцеве самоврядування 

обов’язки щодо забезпечення таких прав людини і громадянина у сфері 

економічного, соціального і культурного життя: 

 право громадян користуватися для задоволення своїх потреб об’єктами 

права комунальної власності (ст. 41); 

 право громадян на соціальний захист, яке гарантується створенням 

мережі комунальних... закладів для догляду за непрацездатними (ст. 46); 

 право громадян, які потребують соціального захисту, на отримання від 

органів місцевого самоврядування житла безоплатно або за доступну для них 

плату (ст. 47); 

 право громадян на безоплатне отримання медичної допомоги в 

комунальних закладах охорони здоров’я (ст. 49); 

 право громадян на освіту, яке забезпечується доступністю і 

безоплатністю освіти в комунальних навчальних закладах (ст. 53); 

 право громадян на відшкодування за рахунок місцевого бюджету 

матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи 

бездіяльністю органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб 

при здійсненні ними своїх повноважень (ст. 56). 
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Органи місцевого самоврядування здійснюють соціальний захист 

населення, надають підтримку соціально незахищеним верствам населення, 

сім’ї, материнству і дитинству, розвивають систему соціальних служб, 

займаються питаннями охорони праці тощо. 

 

6.4 Проблеми формування державного та місцевих бюджетів в Україні 

 

З часу здобуття незалежності бюджетна система України пройшла досить 

довгий шлях становлення і розвитку, який завершився прийняттям Бюджетного 

кодексу в 2001 році. З прийняттям даного кодексу вдалося усунути багато 

проблемних моментів, з’явилася системність у процесах бюджетотворення. Та 

все ж можна простежити декілька проблемних моментів при формуванні як 

державного, так і місцевих бюджетів. 

Бюджет займає провідне місце в системі регулювання економіки держави, 

створення сприятливого фінансового середовища для розвитку ринкових 

відносин, забезпечення макроекономічної рівноваги в економіці. Він є 

невід’ємною частиною ринкових відносин і одночасно важливим інструментом 

реалізації державної політики. Бюджет як одна з ланок фінансової системи 

відображає виробничі відносини, відтворює відносини розподілу і 

перерозподілу, опосередковує рух грошової маси. Також бюджет здійснює 

важливий соціально-економічний вплив на формування соціально-

економічного добробуту населення. Саме тому неприпустимим є факт 

використання бюджетних коштів політичними силами задля здобуття 

політичних дивідендів. Маємо на увазі той факт, що майже завжди перед 

виборами вносяться зміни в частині збільшення соціальних виплат, 

здійснюється це часто за рахунок державних запозичень, і тим самим 

збільшується державний борг, також провокуються інфляційні очікування. 

Проблемним також є той факт, що державний бюджет може бути 

прийнятий Верховною Радою, але ветований президентом України. А 

неприйняття державного бюджету спричинює неможливість прийняття і 
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місцевих бюджетів. Таким чином, через політичні баталії все суспільство може 

бути втягнуте в не лише у політичну, а й в економічну нестабільність. 

Доцільнішим було б формування державного бюджету лише урядом, а 

затвердження лише Верховною Радою без права президентського вето. 

Доцільність даної процедури у тому, що політична сила, яка здобула більшість, 

отримує право на реалізацію своєї передвиборчої програми. Нагальним є й 

питання децентралізації бюджетної системи України, адже фінансова 

децентралізація є однією з фундаментальних умов незалежності та 

життєздатності органів місцевої влади: децентралізація процесів ухвалення 

рішень збільшує можливість участі місцевої влади у розвитку підконтрольної їй 

території; фіскальна децентралізація сприяє ефективному забезпеченню 

суспільними послугами шляхом ретельнішого узгодження видатків органів 

влади з місцевими потребами і уподобаннями. 

Але реалізація законодавчо закріпленого права кожного адміністративно-

територіального утворення на економічну самостійність неможлива без 

наявності у кожного органу влади власного бюджету і права його складання, 

затвердження і виконання без втручання ззовні. А це означає, що кожен орган 

влади повинен володіти своїми фінансовими джерелами, достатніми для 

організації управління економікою і соціальною сферою на своїй території. 

Одночасно з цим він повинен володіти відносною самостійністю в управлінні 

податками та іншими обов’язковими платежами, що надходять до відповідного 

бюджету. 

Тому саме місцевим бюджетам, як основній фінансовій базі органів 

місцевого самоврядування, належать особливе місце в бюджетній системі 

нашої держави.  

Важлива роль відводиться місцевим бюджетам і у соціально-економічному 

розвитку території, адже саме з місцевих бюджетів здійснюється фінансування 

закладів освіти, культури, охорони здоров’я населення, засобів масової 

інформації; також фінансуються різноманітні молодіжні програми, видатки з 
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упорядкування населених пунктів. Саме з місцевих бюджетів здійснюються 

видатки на соціальний захист населення. 

На жаль, у цій ланці бюджетної системи зберігається безнадійно 

застарілий механізм централізованого регулювання керівними органами 

доходів місцевих бюджетів. Це позбавляє місцеві органи влади фінансової 

самостійності, на довгі роки закріплює залежність розвитку місцевої економіки 

і соціальної сфери від можливостей і бажання центральних органів влади 

вирішувати проблеми, що знаходяться на даній території районів, міст, селищ і 

сіл. 

Таким чином, сьогодні з особливою гостротою постає проблема 

вироблення дієвого механізму, який би визначав нові принципи формування 

місцевих бюджетів, чітке розмежування функцій і повноважень усіх рівнів 

влади, а звідси – видатків кожного виду бюджету, і що найголовніше – доходів 

між різними ланками бюджетної системи. При цьому питання бюджетної 

політики, оподаткування і міжбюджетних відносин повинні розглядатись і 

вирішуватися комплексно, оскільки вони тісно взаємопов’язані, і ні один з них 

не може бути реформованим без врахування двох інших. 

Таким чином, аналіз проблем функціонування місцевих бюджетів базового 

рівня бюджетної системи, а також теорії та практики існування бюджетних 

систем в країнах з ринковою економікою дає змогу зробити висновки щодо 

здійснення заходів, спрямованих на покращення умов формування місцевих 

бюджетів. 

По-перше, необхідно чітко розподілити компетенції щодо розв’язання 

конкретних завдань між центральними органами влади і органами 

регіонального та місцевого самоврядування, поступово здійснювати перехід до 

децентралізації державних фінансів. Так, на державному рівні (за рахунок 

коштів державного бюджету) повинні фінансуватися лише ті видатки, котрі 

пов’язані із забезпеченням загальнодержавних потреб: оборона країни, 

утримання законодавчої і виконавчої влади, розвиток фундаментальної науки, 

структурна перебудова економіки. 
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Фінансові ж проблеми місцевого рівня раціонально вирішувати за рахунок 

коштів відповідних бюджетів. У зв’язку з цим необхідно розподілити джерела 

податкових надходжень між центральними і місцевими органами влади у 

жорсткій прив’язці до виконуваних ними функцій, що повинно знайти своє 

відображення у законодавстві про місцеве самоврядування. 

По-друге, необхідно вдосконалити механізм міжтериторіального 

фінансового вирівнювання. Практика показала, що такий метод регулювання 

місцевих бюджетів як вилучення надлишків бюджетних коштів до бюджету 

вищого рівня та застосування індивідуальних підходів до встановлення 

нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів має багато вад: 

він не тільки негативно виливає на дохідну базу місцевих бюджетів, а й 

позбавляє місцеві органи влади стимулів до збільшення своїх доходів. Тому 

необхідно створити спеціальні бюджетні фонди фінансового вирівнювання 

територій. А перерозподіл доходів між бюджетами одного рівня доцільно було 

б здійснювати з урахуванням податкової сили територій та мінімального рівня, 

до якого повинні дорівнятися фінансові можливості цих територій. Тому вже 

сьогодні назріла необхідність визначення обґрунтованого нормативу 

бюджетної забезпеченості кожної області, району, міста з урахуванням 

економічного, соціального, природного й екологічного стану відповідних 

територій. 

Існування таких показників дасть змогу визначити реальний розмір 

фінансових ресурсів для задоволення необхідних потреб регіонів, а також 

значно вдосконалити процедуру бюджетного планування. 

Таким чином, вирішення цих та інших проблем стосовно формування і 

використання місцевих бюджетів значною мірою визначило б розширення 

економічної самостійності регіонів країни. Адже те, наскільки вони політично 

незалежні і фінансово забезпечені, справляє істотний вплив на формування 

демократичних, ринково орієнтованих систем і підвищує шанси на успіх 

реформ. 
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6.5 Оцінка привабливості інвестиційного клімату на Львівщині 

 

Збільшення залучення інвестицій, особливо іноземних, в область – це 

пріоритетне завдання обласних органів державної влади та місцевого 

самоврядування усіх рівнів, яке є обов’язковою умовою для забезпечення 

розвитку економіки області». Проект економічного та соціального розвитку 

Львівської області. 

Львівська область розташована в західній частині України, яку традиційно 

називають Галичиною. Вона межує з Івано-Франківською, Тернопільською, 

Волинською, Рівненською, Закарпатською областями України. На заході має 

спільний кордон з Республікою Польща, а отже з Європейським Союзом, 

протяжністю майже 280,0 км. Позитивним у географічному положенні 

Львівської області є те, що по її території пролягають міжнародні комунікації, 

які з’єднують Україну з Польщею, Словаччиною, Угорщиною, Румунією. В 

області 400 територій і об’єктів природно-заповідного фонду, зокрема 

державний природний заповідник «Розточчя», 33 заказники, ботанічний сад 

Львівського університету, 240 пам’яток природи, 55 парків-пам’яток садово-

паркового мистецтва, 61 заповідне урочище. 

Щодо корисних копалин, землі Львівщини наповнені родовищами нафти і 

газу, покладами вугілля, великими запасами глини, піску, гіпсу, вапняку, 

пісковиків, піщано-гравійних сумішей; відкрито чотири родовища лікувальних 

мінеральних вод типу «Нафтуся». У структурі промислового виробництва 

регіону найбільш питому вагу мають харчова, паливна галузі промисловoстi, 

машинобудування і металообробка, електроенергетика. У структурі 

виробництва товарів народного споживання частка продовольчих товарів 

становить 65%. Загалом у регіоні на самостійному балансі перебувають 728 

промислових підприємств, функціонує 1679 малих промислових підприємств. 

Головні економічні центри області: Львів, Дрогобич, Стрий, Борислав, Новий 

Розділ, Червоноград, Сокаль. Львівщина має розвинену транспортну мережу. 

Загальна довжина залізниць – 1309 км, автошляхів – 8,0 тис. км, у тому числі з 



311 

 

твердим покриттям – 7,4 тис. км. Через її територію проходять міжнародні 

залізничні лінії до столиць багатьох європейських держав, а також три важливі 

транспортні коридори: із Заходу на Схід (коридор № 3 Берлін–Вроцлав–Львів–

Київ; коридор № 5 Трієст–Любляна–Львів) та з Півночі на Південь (Гданськ–

Варшава–Львів–Одеса). На території області розташовані чотири автомобільні 

(Краковець, Шегині, Рава-Руська та Смільниця) та три залізничні пункти 

перетину кордону (Рава-Руська, Мостиська та Хирів), діє один повітряний 

пункт перетину кордону та аеропорт «Львів». Міжнародні авіалінії з’єднують 

Львів з містами Близького Сходу, Центральної та Західної Європи, 

Північноамериканського континенту, а також з країнами колишнього 

Радянського Союзу. Найбільші залізничні вузли – Львів, Красне, Стрий. У 

Львові є аеропорт. Через територію області проходить газопровід, що дозволяє 

транспортувати російський газ до європейських споживачів, та транспортний 

нафтокоридор. Щороку 17–19 мільйонів тонн сирої нафти транспортується із 

Росії та Казахстану до країн Центральної та Східної Європи. Загальна кількість 

пам’яток історії, археології, містобудування і архітектури, монументального 

мистецтва в області – 3934. До найважливіших об’єктів туризму належать: 

Львівський державний історико-архітектурний заповідник; Державний музей-

заповідник «Олеський замок»; Державний історико-культурний заповідник 

«Тустань» (залишки наскельної фортеці ІХ–ХІV ст.); Державний історико-

культурний заповідник «Нагуєвичі»; Філія Львівського історичного 

заповідника у Жовкві; Монастирський комплекс у Крехові; Давньоруські 

городища Х–ХІІІ ст. у Звенигороді та Стільському; Олеський замок ХІІІ–ХVІІ 

ст. Найдавніші архітектурні пам’ятки Львова – Високий замок, Миколаївська 

церква, Вірменський собор, пам’ятки в стилі готики, бароко – костьоли босих 

кармеліток 1644 р. 

Саме таку, або ж дуже близьку до неї, характеристику мого регіону можна 

зустріти в Інтернеті. Перше, що спаде на думку інвестору – «не дуже й 

розженешся» у порівнянні з східними регіонами нашої держави. Для прикладу, 

на Донецькому урядовому порталі можна знайти інформації значно більше, а 
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отже і перспективи краще видно. Звичайно, для «місцевих» така проблема не 

стоїть, оскільки вони знають кожен закамарок. А гроші найбільше вкладають 

іноземці та «не місцеві». 

Однак не все так погано, а то й краще, ніж здається на перший погляд. Як 

кажуть: «Хто шукає – той знаходить». Так ось, працюючи над цією темою я 

виявила, що упродовж 2006 р. у підприємства та організації Львівщини внесено 

91,4 млн дол. прямих іноземних інвестицій, що у 1,9 рази більше, ніж у 2005 р. 

Промислова сфера діяльності залишається пріоритетною для іноземного 

інвестування. З обсягу прямих іноземних інвестицій, які надійшли у 2006 р., 

35,9 млн дол. (39,3%) спрямовано саме у промисловість: машинобудування – 

21,6 млн дол. (23,7%), легку промисловість – 3,7 млн дол. (4%), металургію та 

обробку металу – 3,3 млн дол. (3,6%), виробництво інших неметалевих виробів 

– 2 млн дол. (2,2%), харчову промисловість та переробку 

сільськогосподарських продуктів і у виробництво деревини та виробів з 

деревини – по 1,9 млн дол. (по 2,1%). 

У фінансову діяльність залучено 25 млн дол. (27,4%), в операції з 

нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам – 10,6 млн дол. 

(11,6%), в оптову торгівлю та посередництво у ній – 6,9 млн дол. (7,6%). 

На початок 2007 р. найбільш інвестованими є: машинобудування – 109,7 

млн дол. (21,6%), фінансова діяльність – 69,8 млн дол. (13,7%), операції з 

нерухомістю, здавання під найм та послуги юридичним особам – 65,9 млн дол. 

(12,9%), харчова промисловість та переробка сільськогосподарських продуктів 

– 47,9 млн дол. (9,4%), виробництво деревини та виробів з неї – 30,3 млн дол. 

(6%), легка промисловість – 29,5 млн дол. (5,8%), оптова торгівля та 

посередництво в торгівлі – 21 млн дол. (4,1%), металургія та обробка металу – 

13,6 млн дол. (2,7%), виробництво інших неметалевих виробів – 12,5 млн дол. 

(2,5%), целюлозно-паперова промисловість – 12,4 млн дол. (2,4%). 

Інвестиції залучено у 1168 підприємств області. Лідерами інвестування 

підприємств Львівщини є партнери з Польщі, Німеччини, Угорщини, Данії, 



313 

 

Ліхтенштейну. На ці країни припало 56% загальнообласного обсягу прямих 

іноземних інвестицій. 

Вкладення в економіку області у 2006 р. здійснили партнери з 39 країн, 

п’ять з них забезпечили 68,4% річного обсягу надходження: Польща – 20,8%, 

Угорщина – 18,9%, Велика Британія –11%, Данія – 8,9%, Ліхтенштейн – 8,7%. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій Львівщини на 1 січня 2007 року 

становив 509,1 млн дол. Приріст іноземного капіталу в області за 2006 р. – 

19,2%. 

Іноземний капітал області концентрується здебільшого у Львові – 307,1 

млн дол. (60,3% від загального обсягу іноземних інвестицій, вкладених в 

область). У підприємства Стрийського району вкладено 42,3 млн дол. (8,3%), 

Яворівського – 38,6 млн дол. (7,6%), Кам’янсько-Бузького району – 20,2 млн 

дол. (4%), м. Трускавця – 19,9 млн дол. (3,9%). 

Найбільш активну інвестиційну діяльність в області здійснюють: ДП 

«Кроно – Львів» – деревообробна; ДП «Датський текстиль» – пошиття швейних 

виробів; ТзОВ «Леоні Ваерінг Системс УА ГмБХ» – виробництво 

автомобільних кабельних мереж; ТзОВ «Танк Транс» – транспортні 

перевезення; ТзОВ «Яблуневий дар» – виробництво соків; ДП «Холгер 

Крістіансен Продакшн Україна» – відновлення електрообладнання; ТзОВ 

«Рабмер Україна» – комунальне господарство. 

У партнерстві місцевої влади та приватного сектору зроблені конкретні 

кроки до поліпшення інвестиційного середовища Львівської області та 

зростання обсягу надходжень прямих іноземних інвестицій в її економіку. 

Для залучення потенційних інвесторів створено «Інвестиційний портал 

Львівщини», працює Центр сприяння залученню іноземних інвестицій та 

розвитку малого і середнього бізнесу АТ «Кредит Банк (Україна)», видано 

інформаційні каталоги, які презентують інвестиційні можливості регіону, 

сформовані бази даних вільних земельних ділянок, незадіяних виробничих 

площ, об’єктів незавершеного будівництва, які пропонують потенційним 
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інвесторам для започаткування інвестиційних проектів. Інформація постійно 

оновлюється на Інвестиційному порталі Львівщини. 

Львівщина активно бере участь у міжнародних та загальнодержавних 

інвестиційних форумах, виставках, конференціях, семінарах тощо. Щороку з 

ініціативи Львівської облдержадміністрації проводяться Міжнародні 

економічні форуми. Їхнім головним завданням є презентація інвестиційних 

проектів і можливостей співпраці регіонів України з іноземними партнерами, 

розвиток і вдосконалення роботи органів регіональної влади з прикордонного і 

транскордонного співробітництва після розширення ЄС, налагодження 

співпраці у реалізації міжнародних проектів розбудови транспортних кордонів, 

пунктів пропуску та прикордонної інфраструктури, обговорення 

концептуальних засад та реальних інструментів співробітництва в рамках нових 

програм добросусідства ЄС, а також пошук нових ринків збуту та розширення 

експортних можливостей України. 

У рамках Форуму щороку відбувається Міжнародний ярмарок інвестицій 

та нерухомості «Україна–ЄС», пленарні засідання, круглі столи, наукові 

конференції, семінари, двосторонні зустрічі та ділові переговори підприємців 

України та іноземних держав, підписання дво- та багатосторонніх угод. 

Однак, не дивлячись на значні досягнення, на Львівщині як специфічному 

прикордонному регіоні й на далі залишаються актуальними ціла низка проблем 

пов’язаних з інвестиціями. Розвиток економіки будь-якого регіону неможливий 

без відповідного інвестиційного забезпечення. Через недостатність 

інвестиційних ресурсів у регіонах України на перший план виходить 

необхідність розроблення дієвих механізмів їх залучення та розміщення. 

Особливо актуальною є розробка та застосування таких механізмів у 

прикордонних регіонах, які через своє розташування мають певну специфіку 

економічного розвитку, пов’язану з історичними особливостями, які 

проявляються у відсутності великих промислових комплексів, наявності 

великої кількості військових об’єктів тощо. Наслідком цього є порівняно 
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низький рівень соціально-економічного розвитку прикордонних регіонів. 

Інвестиційна діяльність є передумовою розвитку економіки регіону. 

Дослідження розвитку інвестиційної діяльності в Україні та в регіонах 

привело до висновку про поступову її активізацію, однак темпи її приросту 

інвестицій не в змозі повністю задовольнити потреби економіки у фінансових 

ресурсах. Незадовільною є регіональна структура джерел інвестиційної 

діяльності – понад 68 відсотків інвестицій фінансується за власні кошти 

підприємств і лише 7,9 та 6,8 відсотка за кошти іноземних інвесторів та 

фінансових установ відповідно. Крім того, можна виділити специфічну, 

притаманну для прикордонного регіону, групу факторів – транскордонні. До неї 

належать: рівень розвитку транскордонних зв’язків; ступінь їх організованості; 

цілеспрямованість; юридичне та документальне забезпечення; наявність 

транскордонних утворень (єврорегіонів). Самі собою вони участі в 

інвестиційній діяльності не беруть, але є потужним стимулом для залучення 

іноземних інвестицій в економіку регіону. «Транскордонність», яка трактується 

як зв’язок, який накладається на прикордонні регіони сусідніх країн їх 

геополітичним розташуванням. Під цим зв’язком розуміють сукупність 

політичних, економічних та соціальних чинників, які виникають у процесі 

транскордонного співробітництва як особливої сфери зовнішньоекономічної, 

політичної, екологічної, культурно-освітньої та інших видів діяльності. 

Основними напрямами активізації інвестиційної діяльності у 

прикордонних регіонах є: посилення транскордонної співпраці з регіонами 

країн-сусідів; удосконалення діяльності регіональної фінансової 

інфраструктури; запровадження державної політики збалансування соціально-

економічного розвитку регіонів; стимулювання банківської інвестиційної 

діяльності; розбудова прикордонної та транспортної інфраструктури. 

Основними заходами щодо удосконалення діяльності фінансової 

інфраструктури прикордонного регіону є: заснування Банку розвитку 

транскордонного співробітництва; проведення реформи банківської системи, 

яка передбачає створення нової ланки банківських установ – регіональних 
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спеціалізованих банків, упровадження гнучкої політики щодо оподаткування 

доходів банків та інших фінансових установ від інвестування проектів з 

розбудови прикордонної інфраструктури; залучення іноземного капіталу у 

вітчизняну банківську систему. 

 

Контрольні питання 

1. Що є матеріально-фінансовою основою місцевих органів виконавчої влади? 

Охарактеризуйте територіальну основу місцевих органів виконавчої влади.  
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Україні?  
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РОЗДІЛ 7 

ПРОБЛЕМИ УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ  

ТА КОМПЕТЕНЦІЇ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ  

ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

 

7.1 Основні галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій 

та їх удосконалення 

 

Повноваження органів публічної влади – це закріплені за ними права й 

обов’язки. Обсяг повноважень, закріплених за кожним з них відповідно до 

покладених на нього завдань і функцій виражає їх компетенцію. 

Місцеве самоврядування та органи державної влади мають один і той же 

об’єкт управління – місцеве населення; одні й ті ж цілі та завдання: соціально-

економічний розвиток територій та задоволення потреб місцевого населення; 

діють в одному правовому полі – у межах Конституції та законів України. 

Проте, в сучасних умовах без чіткого розмежування функцій і повноважень цих 

двох гілок влади не обійтись. Кожна з них повинна вирішувати свої питання. 

Крім того, слід уникати паралелізму чи дублювання, які згубно впливають на 

ефективність управління й призводять до надмірних управлінських витрат. Ці 

гілки місцевої влади повинні доповнювати одна одну. Зрештою, розмежування 

функцій і повноважень необхідне для того, щоб місцеве населення 

накопичувало досвід самоврядування й відчувало відповідальність за його 

здійснення.  

Відповідно до чинного законодавства, функції й повноваження місцевих 

державних адміністрацій та рад здійснюються за галузевим принципом. Закони 

України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування 

в Україні» визначають повноваження цих органів у всіх сферах діяльності: 

соціально-економічного та культурного розвитку, управління майном, у галузі 

бюджету й фінансів, житлово-комунального господарства, торговельного й 

побутового обслуговування, будівництва, транспорту, охорони здоров’я, науки, 
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освіти тощо. Закріплений у законах перелік галузевих повноважень місцевих 

державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування, з одного боку, є 

правовою основою для організації їх діяльності в тих чи інших напрямках, а з 

іншого – допускає суміщення повноважень цих органів і породжує проблеми в 

їх відносинах. На процес здійснення управлінських відносин у цьому випадку 

значно впливають повноваження їх учасників.  

Повноваження місцевих державних адміністрацій визначені ст. 119 

Конституції України й Законом України «Про місцеві державні адміністрації» і 

поділяються на власні й делеговані. Власні повноваження місцевих державних 

адміністрацій за змістом і ступенем охоплення об’єктів управління у свою 

чергу класифікуються на загальні (як органу загальної компетенції) і спеціальні 

(галузеві), які стосуються певної сфери суспільного життя. 

Законодавством визначені такі основні галузеві повноваження місцевих 

державних адміністрацій, а саме в галузях:  

- економічного і соціального розвитку – розробка програм соціально-

економічного розвитку і забезпечення їх виконання; 

- бюджету й фінансів – складання проекту відповідного бюджету й 

забезпечення його виконання; 

- управління майном, приватизації й підприємництва – здійснення на 

відповідній території управління об’єктами, які перебувають у переданій до 

сфери управління державної адміністрації власності; 

- містобудування, житлово-комунального господарства, побутового, 

торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку – організація експертизи 

містобудівної документації, забезпечення обслуговування населення 

підприємствами зазначених галузей; 

- використання й охорони земель, природних ресурсів і навколишнього 

середовища – розробка і забезпечення виконання програм у сфері екології;- 

науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту, материнства і 

дитинства, сім’ї та молоді, соціального забезпечення й соціального захисту – 

реалізація державної політики в цих сферах; 
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- зайнятості населення, праці й заробітної плати – реалізація державних 

гарантій у сфері праці; 

- міжнародних і зовнішньоекономічних відносин – забезпечення сприяння 

розвитку міжнародного співробітництва; 

- оборонної роботи – забезпечення законодавства про військовий 

обов’язок. 

Закріплюючи в законі за місцевими державними адміністраціями 

конкретний об´єм повноважень, законодавець не в повній мірі взяв до уваги 

конституційно визначені завдання цих органів, на яких по суті повинен 

базуватися набір їх фактичних повноважень. Обсяг повноважень, закріплений у 

компетенції місцевих державних адміністрацій, є ширшим, ніж той, який є 

об´єктивно необхідним для виконання їх завдань. Велика кількість 

повноважень, якими володіють місцеві державні адміністрації, не завжди 

спрямована на виконання конкретно визначених завдань їх діяльності. Це 

стосується майже всіх галузей суспільного життя, в яких ці органи виконавчої 

влади володіють владними повноваженнями. 

Значна частина галузевих повноважень, якими володіють місцеві державні 

адміністрації, є «виконавчими» повноваженнями районних та обласних рад. 

Наприклад, більшість повноважень у галузі соціально-економічного розвитку 

території, в галузі бюджету та фінансів, містобудування, деяка частина 

повноважень у галузі житлово-комунального господарства, побутового, 

торгівельного обслуговування, транспорту і зв´язку та інші. 

Але треба враховувати, що місцеві державні адміністрації при здійсненні 

значної кількості повноважень підконтрольні і підзвітні відповідним радам. 

Разом із цим, місцеві державні адміністрації повинні неупереджено 

забезпечувати реалізацію загальнодержавного інтересу. 

Закріплений у законах перелік галузевих повноважень місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування, з одного боку, є правовою 

основою для організації їх діяльності в тих чи інших напрямках, а з іншого – 

допускає суміщення повноважень цих органів і породжує проблеми в їх 
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відносинах. Як доречно зазначає доктор юридичних наук, професор Н. Нижник, 

на процес здійснення управлінських відносин у цьому випадку значно 

впливають повноваження їх учасників. Реалізація органами виконавчої влади й 

місцевого самоврядування наданих їм законом галузевих функцій і 

повноважень є відправною точкою їх взаємовідносин. У зв’язку з цим 

Конституція України передбачила розподіл наданих їм повноважень на власні 

та делеговані(надані). 

Дуалізм правового статусу місцевої державної адміністрації 

обумовлюється не лише її місцем у системі органів публічної влади та 

механізмом взаємодії з іншими суб’єктами конституційно – правових, 

адміністративно правових відносин, але й обсягом та порядком набуття 

повноважень. У межах, визначених Конституцією України та Законом «Про 

місцеві державні адміністрації», місцева державна адміністрація здійснює 

виконавчу владу на підвідомчій території відповідної адміністративно – 

територіальної одиниці. Крім того, районні та обласні ради можуть делегувати 

свої повноваження відповідній місцевій державній адміністрації. Загальні і 

галузеві, а також делеговані відповідними радами повноваження, покладені на 

місцеві державні адміністрації, охоплюють фактично всі аспекти місцевого 

життя. Але при цьому система їх підпорядкування і підзвітності вибудувана 

таким чином, що в своїй діяльності вони мають керуватися не стільки 

спільними інтересами територіальних громад сіл, селищ і міст, які перебувають 

на території відповідного району чи області, скільки розпорядчими 

документами і вказівками органів виконавчої влади вищого рівня, які часом 

можуть суперечити місцевим інтересам.  

Окремі визначені законодавством функції виконавчої влади на місцях 

також здійснюють місцеві (територіальні) підрозділи (органи) міністерств та 

інших центральних органів виконавчої влади, урядових органів. Вони 

працюють у безпосередньому зв’язку з місцевими державними 

адміністраціями, особливістю яких, як уже зазначалося, є те, що в них певним 

чином поєднуються повноваження загальної та спеціальної компетенції. 
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Зокрема, повноваження спеціальної компетенції, які власне і визначають коло 

завдань, що їх виконують територіальні підрозділи центральної виконавчої 

влади, здійснюють структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій, до 

відання яких віднесені питання галузевого чи функціонального управління на 

відповідній території (наприклад: управління охорони здоров’я, фінансове 

управління, управління освіти, тощо). 

На законодавчому рівні закладено ряд конфліктів між органами державної 

влади і органами місцевого самоврядування. Так, місцеві державні 

адміністрації, з одного боку, формуються згори, а з іншого виконують 

делеговані законом функції виконавчих органів відповідних рад. При цьому 

районні та обласні ради наділені безумовним правом висловлювати недовіру 

головам відповідних місцевих державних адміністрацій, що тягне за собою їх 

відставку. Голови ж місцевих державних адміністрацій не наділені 

безпосередніми правовими важелями контролю за діяльністю відповідних рад, 

впливу на них, навіть у випадку прийняття останніми рішень, що суперечать 

законодавству. 

На практиці конституційно – правовий статус голів місцевих державних 

адміністрацій набуває серйозної невизначеності, а різниця між юридичним 

статусом та фактичним іноді провокує серйозні правові конфлікти. Разом з тим 

суттєво ускладнюється механізм реалізації визначених Конституцією та 

Законами України їх повноважень, унеможливлюється стан неупередженої, 

професійної діяльності, ускладнюється механізм взаємодії з органами місцевого 

самоврядування (з радами, які сформовані за змішаною системою). 

 

7.2 Делеговані повноваження місцевих державних адміністрацій 

 

Місцеве самоврядування та органи державної влади мають один і той же 

об’єкт управління – місцеве населення; одні й ті ж цілі та завдання: соціально-

економічний розвиток територій та задоволення потреб місцевого населення; 

діють в одному правовому полі – у межах Конституції та законів України. 
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Проте, в сучасних умовах без чіткого розмежування функцій і повноважень цих 

двох гілок влади не обійтись. Кожна з них повинна вирішувати свої питання. 

Крім того, слід уникати паралелізму чи дублювання, які згубно впливають на 

ефективність управління й призводять до надмірних управлінських витрат. Ці 

гілки місцевої влади повинні доповнювати одна одну. Зрештою, розмежування 

функцій і повноважень необхідне для того, щоб місцеве населення 

накопичувало досвід самоврядування й відчувало відповідальність за його 

здійснення.  

Реалізація органами виконавчої влади й місцевого самоврядування 

наданих їм законом галузевих функцій і повноважень є відправною точкою їх 

взаємовідносин. У зв’язку з цим Конституція України передбачила розподіл 

наданих їм повноважень на власні та делеговані(надані).  

Делегування має давню історію, що бере свій початок з часів римського 

приватного права від протилежної вимоги в базовому агентському договорі: 

повноваження, які надані агенту, не можуть бути делеговані третій особі, так як 

це суперечить цілям, для виконання яких ці повноваження були надані 

принципалом. Першим цей принцип застосував в своїх наукових роботах 

Дж. Локк: депутати парламенту, як агенти народу, не можуть делегувати свої 

повноваження ні кому. Сучасні держави допускають часткове виконання 

однією гілкою влади функцій другої, повноважень одного органу іншим. 

Виконання повноважень контролюється органом, що їх делегував, він може 

видавати приписи, якщо відповідні органи не в змозі вирішити завдань, що 

стоять перед ними, або виникає загроза інтересам держави. Державний 

контроль за делегованими повноваженнями має форму предметного контролю, 

що стосується не тільки правомірності, але й доцільності вирішення тих чи 

інших завдань, тобто контроль трансформується в засіб управління та 

регулювання. Слід зазначити, що делегування повноважень органів державної 

виконавчої влади органам місцевого самоврядування – добре відоме світовій 

практиці державотворення, про що йдеться і в Європейській Хартії про місцеве 

самоврядування. Така практика не порушує автономію місцевого 
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самоврядування в межах його власних повноважень і разом із тим є однією з 

найважливіших форм економії фінансових та людських ресурсів, оскільки 

виключає необхідність створення поряд з органами місцевого самоврядування 

ще якихось структур державної виконавчої влади. 

Делегування повноважень – важливий інститут у взаєминах місцевої 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Сьогодні він потребує 

негайного вдосконалення в законодавчому порядку. Адже від того, наскільки 

цей інститут буде врегульовано, залежатиме ефективність місцевого 

самоврядування та державного управління. Невипадково вже на початку дії 

Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» у сфері делегування 

повноважень виникають проблеми. Наприклад, органи місцевого 

самоврядування виконують делеговані їм повноваження в питаннях звітності, 

платежів, інвестиційної політики тощо. Але за виконання цих повноважень 

держава з органами самоврядування не розраховується, оскільки відсутній 

механізм вирішення цих відносин. За приблизними підрахунками органам 

місцевого самоврядування законодавчо делеговано 100 повноважень органів 

виконавчої влади. Це досить широкий діапазон суміжної діяльності двох гілок 

місцевої влади. Саме на цій ділянці в практичній діяльності має бути 

визначено, наскільки прийнятною для України є запроваджена модель 

місцевого самоврядування. Слід зазначити, що Закони «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та «Місцеві державні адміністрації» несуть на собі 

чимало положень, характерних для адміністративно-командної системи, і це 

закономірно. За радянських часів в законодавстві та науковій юридичній 

літературі не вживалося термі ну «делеговані повноваження», в 

енциклопедичних словниках того часу наводився термін «делеговане 

законодавство», сутність якого полягала в ослабленні законодавчих функцій 

парламенту як представницького органу і в передачі цих функцій виконавчій 

владі, яка їх здійснює фактично безконтрольно, а отже вважалося, що таке 

явище притаманне лише капіталістичним країнам, і в соціалістичних країнах 
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його прояв є неможливим. Відповідно, і проблема «делегованих повноважень» 

не піднімалася вченими і практиками і, зрозуміло, не досліджувалась 

Юридична природа делегованих повноважень визначається обов’язковими 

ознаками делегованих повноважень, серед яких: а) делегування повноважень 

має базуватися на вільному волевиявленні обох суб’єктів делегування; 

б) делегування повноважень повинно супроводжуватися укладенням 

адміністративного договору; в)делегування повноважень має обов’язково 

супроводжуватися передачею фінансових та/або матеріальних ресурсів для 

забезпечення належної реалізації делегованим суб’єктом делегованих 

повноважень; г) пере делегування (субделегування) повноважень не 

допускається, бо це суперечить цілям і намірам органу, що делегує 

повноваження; д) делегований суб’єкт несе юридичну відповідальність за 

належне виконання делегованих повноважень.  

Делегування повноважень, як один із способів встановлення компетенції 

місцевих органів публічної влади, є важливим організаційно-правовим 

інститутом децентралізації публічної влади, що має велике значення для всіх 

процесів побудови правової держави і, зокрема, для підвищення ефективності 

діяльності системи місцевих органів публічної влади. Він реалізується у двох 

формах – нормативній і договірній. 

Враховуючи соціальну спрямованість та добровільний характер природи 

делегованих повноважень, безпосередньо процес делегування повноважень має 

супроводжуватись підписанням адміністративного договору. Договір є угодою 

сторін, що виражає їх волю до встановлення, зміни або припинення прав та 

обов’язків сторін, до здійснення або утримання від вчинення юридичних дій.  

Нормативні договори відрізняються встановленням правил тривалого 

застосування для широкого кола адресатів, які повинні відповідно до них 

видавати правові акти(постанови тощо), укладати угоди, здійснювати 

юридично значущі дії.  

Виходячи зі змісту делегованих повноважень, безпосередньо процес 

делегування повноважень повинен супроводжуватися передачею делегуючим 
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суб’єктом суб’єкту делегування матеріальних та фінансових ресурсів для 

забезпечення належного виконання останнім делегованих повноважень.  

Конституція України визначає, що здійснення органами місцевого 

самоврядування повноважень органів виконавчої влади фінансується у повному 

обсязі за рахунок коштів Державного бюджету України або шляхом віднесення 

до місцевих бюджетів у встановленому законом порядку окремих 

загальнодержавних податків, передачі органам місцевого самоврядування 

відповідних об’єктів державної власності. Проте, не зважаючи на закріплений 

Конституцією України та Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» обов’язок фінансування державою у повному обсязі делегованих 

повноважень, зазначена норма не отримала належного відтворення в 

законодавстві України. Бюджетний кодекс України опосередковано визначає 

порядок передачі фінансових ресурсів на здійснення місцевими органами влади 

делегованих державних повноважень. Так, вбачається, що для фінансування 

державних делегованих повноважень у місцевих бюджетах передбачаються 

закріплені доходи, а для фінансування власних повноважень – власні доходи. 

Держава делегувала повноваження місцевим радам, будемо вважати, закріпила 

у Бюджетному кодексі фінансування делегованих повноважень, шляхом 

встановлення закріплених доходів. Але закріплені доходи, так само, як і власні 

доходи, є лише одним з джерел доходів місцевого бюджету, і вони спільно 

використовуються на фінансування всіх видатків місцевих бюджетів. Проте, 

зважаючи на те, що фінансування делегованих повноважень на даний час є 

недостатнім, враховуючи наведену вище тезу про єдність доходів бюджету, 

місцеві ради спрямовують на виконання делегованих повноважень власні 

надходження, при цьому фактично зводячи нанівець фінансування виконання 

власних повноважень. Як свідчить практика, у більшості випадків на місцях 

власні надходження змушені витрачати на забезпечення фінансування 

державних функцій. Таке «перетягування» доходів на виконання делегованих 

державних повноважень фактично руйнує самоврядування, бо на місцях без 

фінансових ресурсів залишаються безсилими в управлінні комунальним 
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господарством та здійсненні власних соціальних програм. При цьому з боку 

органів виконавчої влади організовано досить жорсткий контроль за 

виконанням делегованих державних повноважень. І це при тому, що фактично 

ві сутнє належне фінансування, що є порушенням і Конституції України, і 

Європейської Хартії про місцеве самоврядування, і Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». З метою з’ясування рівня взаємодії органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування в розрізі делегування 

повноважень та їх виконання, а також для виявлення недоліків та проблем з 

даного питання в Шевченківському районі Харківської області було проведено 

анкетування посадових осіб місцевого самоврядування та керівників 

організацій і служб, які здійснюють перевірку виконання делегованих 

повноважень. Дане анкетування засвідчило, що однозначності в оцінюванні 

питання делегування повноважень немає. Відмінність думок респондентів з 

однієї і тієї ж проблеми в першу чергу була викликана тим, хто до якої гілки 

влади відноситься, що говорить про незбалансованість влади на місцях, 

відсутність єдності у вирішенні спільних питань. В той же час, на увагу 

заслуговує головний висновок респондентів: делеговані повноваження є досить 

важливими для життєдіяльності громади. Що ж до визначення в законі терміну 

«делегування повноважень», то він задовольняє сьогоднішніх як виконавців, 

так і контролерів. Ще були висловлені такі думки: делеговані повноваження, 

визначені в Законі України «Про органи місцевого самоврядування в Україні», 

треба зробити власними або зі брати в окремому Законі України «Про 

делегування повноважень», де чітко розписати кожну статтю та механізм, який 

дозволить здійснювати їх на договірній основі; так як в стосунках між органами 

місцевого самоврядування та органами виконавчої влади делеговані 

повноваження займають досить вагому частку, то державі необхідно 

забезпечити належне їх фінансування та підготовку кваліфікованих кадрів.  

В той же час, відсутність досліджень інституту делегованих повноважень 

стає на заваді нормальному становленню, розвитку і взаємодії місцевих органів 

публічної влади. Зважаючи на те, що правові норми, які врегульовують питання 
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делегування повноважень, «розпорошені» у законодавстві України, вважається 

за доцільне прийняття єдиного закону «Про делеговані повноваження», який би 

закріпив основні положення делегованих повноважень, визначив суб’єктний 

склад делегованих повноважень, врегулював процес делегування повноважень, 

встановив порядок передачі фінансових та/або матеріальних ресурсів на 

виконання делегованих повноважень, визначив відповідальність за 

невиконання делегованих повноважень, закріпив систему контролю за 

реалізацією делегованих повноважень та встановив порядок розгляду 

суперечних питань, що виникають в ході реалізації делегованих повноважень. 

Доцільно встановити на законодавчому рівні невичерпний перелік 

повноважень, які можуть бути делеговані делегуючим суб’єктом, і вичерпний 

виключний перелік повноважень, які взагалі не можуть бути делеговані. При 

цьому до повноважень, які взагалі не можуть бути делеговані, доцільно 

віднести повноваження, які мають загальнодержавне значення. Необхідно 

законодавчо закріпити можливість повернення делегованих повноважень до 

делегуючого суб’єкта у разі невиконання або неналежного виконання 

суб’єктом, якому делегуються повноваження, цих повноважень і вирі шити при 

цьому питання про судовий розгляд спорів, що виникають з адміністративно-

договірних відносин у сфері делегування повноважень.  

Система органів публічної влади має бути збалансованою, в ній неможливі 

елементи дублювання та домінування однієї управлінської структури над 

іншою. Законодавчо мають бути розмежовані поняття «повноваження 

державної влади(органу виконавчої влади)», «повноваження місцевого 

самоврядування». До повноважень державної влади мають бути віднесені 

повноваження, наслідки виконання яких пов’язані з інтересами населення 

України в цілому, в той час, як наслідки виконання повноважень місцевого 

самоврядування спрямовані на безпосереднє забезпечення життєдіяльності 

територіальної громади, пов’язані з її інтересами.  
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Необхідно внести відповідних змін та доповнень до чинних Законів 

України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування 

в Україні».  

Ефективна реалізація делегованих повноважень можлива лише тоді, коли 

держава зможе реально забезпечувати їх фінансування. Необхідно чітко 

визначити у Бюджетному кодексі України порядок фінансування делегованих 

повноважень, необхідно усунути недоліки в законодавстві України стосовно 

можливості «переделегування» повноважень, які, зокрема, мають місце у 

Бюджетному кодексі України. Адже зазначене положення суперечить природі 

делегованих повноважень.  

Отже, за умови продовження науковцями ґрунтовних досліджень і 

інституту делегування повноважень, прийняття законотворцями та 

територіальними громадами відповідних нормативних актів, які б повною 

мірою регулювали дане питання, буде можливість досягти оптимальної схеми 

правових відносин між місцевими органами державної влади та 

самоврядування.  

 

7.3 Удосконалення системи органів місцевого самоврядування та їх 

повноважень 

 

Побудова демократичної правової держави передбачає створення 

ефективної децентралізованої системи публічної влади, яка ґрунтувалася б на 

верховенстві волі народу та пріоритеті людини як найвищої соціальної 

цінності. Зазначені завдання неможливо реалізувати без розбудови повноцінної 

системи місцевого самоврядування. Актуальність проблеми також 

підсилюється зовнішньополітичним пріоритетом державної політики України: 

взятий нею курс на вступ до Європейського Союзу зумовив необхідність 

приведення національного законодавства до рівня європейських та світових 

правових стандартів. Ратифікація Європейської хартії місцевого 

самоврядування визначила нові принципи організації та функціонування 
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органів місцевого самоврядування, а також напрями їх реформування. Однак, 

незважаючи на значний обсяг нормативно-правових документів, що 

регламентують процеси становлення та розвитку місцевого самоврядування, 

дослідження сучасного стану місцевої демократії показують низький рівень 

ефективності діючої в Україні системи місцевих органів влади. Питання 

вдосконалення системи місцевого самоврядування пов’язане з внесенням змін 

до чинної Конституції України. 

Ст. 151 Основного Закону встановлює, що Конституційний Суд України за 

зверненням Президента або Кабінету Міністрів дає висновки про відповідність 

Конституції України чинних міжнародних договорів України або тих 

міжнародних договорів, що вносяться до Верховної Ради для надання згоди на 

їх обов’язковість. Аналізу відповідності положень Хартії Конституції України 

проведено не було, висновки Конституційного Суду з цих питань відсутні.  

Як на момент ратифікації, так і сьогодні визначена Конституцією модель 

місцевого самоврядування не відповідає обраній Україною моделі місцевого 

самоврядування відповідно до Хартії про місцеве самоврядування. Існує 

суттєва невідповідність між вимогами чинного законодавства і реальною 

політичною та економічною ситуацією; більшість принципів місцевої 

демократії, що містяться у Хартії, не реалізуються, а деякі з них вступають у 

суперечність із конституційними засадами місцевого самоврядування, 

передбаченими національним законодавством.  

Оцінюючи сучасний стан місцевого самоврядування, основними вадами 

існуючої в Україні моделі територіальної організації влади можна назвати 

наступні.  

Неоднозначність у визначенні суб’єкта місцевого самоврядування 

Підтвердженням того, що причини недостатньої ефективності місцевої 

публічної влади частково закладені у самій її конституційній моделі, є 

розбіжність у трактуванні самого поняття «місцеве самоврядування» у 

Конституції та Хартії. Аналізуючи ст.3. Хартії, приходимо до висновку, що 

основним суб’єктом місцевого самоврядування вважаються органи місцевого 
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самоврядування. На підтвердження цього у ч. 2 ст. 3 Хартії подано перелік 

суб’єктів місцевого самоврядування, які реалізують самоврядні повноваження. 

У чинній Конституції України основним суб’єктом місцевого самоврядування 

виступає територіальна громада.  

Крім того, Конституція у редакції від 1996 р. не давала чіткого розуміння, 

хто є суб’єктом місцевого самоврядування на рівні району та області і чи є такі 

суб’єкти взагалі. Вона лише констатувала, що обласні та районні ради є 

органами, що представляють спільні інтереси територіальних громад. 

Конституційно невизначеним залишався механізм формування цих рад, на 

відміну від сільської, селищної, міської ради, депутати яких обиралися 

жителями села, селища, міста. Такий стан речей не відповідав 

загальноєвропейським вимогам до гарантування регіонального 

самоврядування. У своїй Рекомендації 102 (2001) Конгрес місцевих та 

регіональних влад Ради Європи звернув увагу на необхідність «створення 

визначеної Конституцією демократичної системи регіонального 

самоврядування, яка б прямо представляла інтереси громад на проміжному 

рівні між місцевими та державними органами влади».  

Закон «Про внесення змін до Конституції України щодо проведення 

чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів 

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів» №2 952-VI від 1 лютого 2011 р. розширив коло 

органів самоврядування, до числа яких згідно з чинним текстом Конституції 

входять сільські, селищні, міські, районні та обласні ради.  

Конституційне визначення місцевого самоврядування лише як права 

територіальної громади 

Конституційне визначення поняття місцевого самоврядування (ч. 1 ст. 140 

Конституції України: «право територіальної громади... самостійно вирішувати 

питання місцевого значення в межах Конституції та законів України») дещо 

обмежене у порівнянні з тим, яке пропонується у Хартії (право і реальна 

здатність органів місцевого самоврядування регламентувати значну частину 
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державних справ і управляти нею, діючи в межах закону під свою 

відповідальність і в інтересах місцевого населення).  

Розуміння місцевого самоврядування лише як права, що не підкріплене 

можливістю його реалізувати, юридично обґрунтовує існування територіальних 

громад, що не матимуть реальної спроможності самостійно вирішувати питання 

місцевого значення.  

До того ж, чинна Конституція зафіксувала адміністративно-територіальний 

устрій, який був створений ще у СРСР. Наслідком цього стало існування 

великої кількості територіальних громад, які є економічно та фінансово 

неспроможними виконувати функції та повноваження, що покладені на них 

законом. Таке становище, в певній мірі, зумовлене тим, що в Основному Законі 

держави відсутня норма, у якій би містилась вимога про можливість створення 

адміністративно-територіальної одиниці лише за умови, коли органи 

територіальної громади цієї одиниці здатні забезпечити надання мінімального 

обсягу публічних послуг. Вимога такої здатності корелюється зі ст. 3 

Європейської хартії місцевого самоврядування.  

На думку практиків та аналітиків місцевого самоврядування, становище 

ускладнюється й тим, що в більшості своїй територіальні громади в Україні не 

є самодостатні.  

Відсутність конституційних положень про врахування інтересів  

місцевого населення при здійсненні місцевого самоврядування 

Серед конституційних засад місцевої демократії не знайшло свого 

відображення таке головне призначення місцевого самоврядування, як 

забезпечення інтересів місцевого населення. У преамбулі Закону УРСР «Про 

місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування» 

поняття місцевого самоврядування визначалось як територіальна 

самоорганізація громадян для самостійного вирішення безпосередньо або через 

державні та громадські органи, які вони обирають, усіх питань місцевого 

життя, виходячи з інтересів населення. Отже, на законодавчому рівні було 

визнано існування інтересів місцевого населення. Стаття 3 Хартії також 
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передбачає здійснення місцевого самоврядування в інтересах місцевого 

населення. Конституція України не використовує поняття «інтерес населення», 

у ній йдеться лише про «спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, 

міст», які представляють районна чи обласна ради (ч. 4 ст. 140). 

Із цього конституційного «упущення» випливає ще одна серйозна вада 

вітчизняної моделі місцевого самоврядування: в Основному законі відсутня 

норма, яка б передбачала обов’язкове врахування позицій територіальних 

громад при прийнятті державою рішень щодо усіх питань, які безпосередньо 

стосуються місцевого самоврядування (хоча така вимога передбачена ч. 6 ст. 4 

Хартії).  

Відсутність серед конституційних засад принципу повсюдності  

місцевого самоврядування 

Зважаючи на те, що Конституція України визначила в якості основного 

суб’єкта місцевого самоврядування територіальну громаду, та беручи до уваги 

передбачені Конституцією складові територіального устрою України, її 

положення щодо визначення місцевого самоврядування, можна прийти до 

висновку, що здійснення місцевого самоврядування охоплює лише межі 

населених пунктів. Склалася ситуація, за якої існують території, які по суті не 

охоплені місцевим самоврядуванням, і немає конституційних підстав поширити 

юрисдикцію уже існуючих органів місцевого самоврядування на навколишні 

землі населеного пункту.  

З огляду на це, досить проблематичною також уявляється реалізація 

принципів повсюдності місцевого самоврядування та незмінності 

територіальних кордонів місцевих влад (ст. 5 Європейської хартії місцевого 

самоврядування).  

Недосконала організація публічної влади на регіональному рівні 

За умов відсутності конституційного положення про наявність виконавчих 

органів у районних та обласних радах (існування яких відповідало би вимогам 

ч. 2 ст. 3 Хартії), місцеве самоврядування на регіональному рівні носить 
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декларативний характер, а більшість важелів впливу концентруються в руках 

місцевих адміністрацій, тобто державної виконавчої влади.  

Позбавлення районних та обласних рад права утворювати власні виконавчі 

органи є суттєвим порушенням принципу організаційної самостійності 

місцевого самоврядування, зокрема, непідпорядкованості органів місцевого 

самоврядування іншим суб’єктам влади. Будь-який адміністративний контроль 

за їхньою діяльністю може здійснюватися лише з метою забезпечення 

законності та конституційних принципів місцевого самоврядування.  

Відносно цієї ситуації Рада Європи у Рекомендації № 102 (2001) 

однозначно вказує: «Щодо виконавчих органів місцевих та регіональних влад, 

важливо, щоб всі місцеві та регіональні ради, з містами Київ та Севастополь 

включно, аж до внесення необхідних поправок до Конституції, мали свої власні 

виконавчі органи (політично підзвітні їм уряди) та адміністрації (штат 

працівників). Це може вважатися конкретним втіленням статей 3.2 та 6.1 

ЄХМС».  

Недосконалість правового регулювання відносин між органами  

виконавчої влади на місцях та органами місцевого самоврядування 

Конституція та законодавство України створили своєрідний механізм 

взаємодії між органами місцевого самоврядування та місцевими органами 

виконавчої влади. Він ґрунтується на поєднанні місцевого самоврядування і 

місцевого державного управління на рівні району, області та визнанні повноти 

самостійності місцевого самоврядування на базовому рівні.  

При встановлені компетенції місцевого самоврядування не повною мірою 

було дотримано принципу субсидіарності, передбаченого ст. 4 Європейської 

хартії місцевого самоврядування. Значна частина повноважень місцевого 

самоврядування отримала статус «делегованих». Окрім того, недосконалий 

розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади фактично створив шкідливу ситуацію «конкуренції 

компетенцій», коли одні й ті ж питання опинилися у віданні різних органів 

публічної влади.  
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Очевидно, що в Україні також не достатньою мірою реалізовано принцип 

правової самостійності місцевого самоврядування передбачений ч. 4 ст. 4 

Хартії: повноваження повинні бути повними і виключними, тобто не повинні 

одночасно належати іншим органам публічної влади.  

Порівняння переліку повноважень місцевих органів державного 

управління (закріплені у Законі України «Про місцеві державні адміністрації» 

від 9 квітня 1999 р.) та органів місцевого самоврядування (Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р.) показує, що 16 

напрямків їх діяльності збігаються повністю, а 12 – частково.  

Великою проблемою для органів місцевого самоврядування постає 

великий обсяг не підкріплених фінансами делегованих державою повноважень. 

Це грубо порушує вимогу положення ч. 3 ст. 4 Хартії про необхідність 

врахування обсягів та характеру завдань, вимог досягнення ефективності та 

економії при наділенні тими чи іншими функціями відповідних органів.  

Надмірна конституційна регламентація питань внутрішньої організації 

системи органів місцевого самоврядування та порядку реалізації їхньої 

компетенції 

Відповідно до традиції, яка сформувалась ще у радянські часи, Основний 

Закон України не передбачає можливості для територіальної громади на 

власний розсуд обирати модель місцевого самоврядування, тобто відійти від 

уніфікованої моделі місцевого самоврядування, однакової для усіх видів 

населених пунктів та усіх рівнів місцевого самоврядування.  

Так, приміром, норми ст. 141 Конституції, які встановлюють лише одну 

модель керівництва органами місцевої влади – побудовану навколо посади 

міського голови, суттєво обмежують порядок реалізації власної компетенції 

органами місцевого самоврядування.  

Це суперечить практиці країн ЄС, де передбачено можливість для 

територіальних громад самостійно обирати одну з декількох моделей 

організації органів місцевого самоврядування. Питання організації діяльності 

органів місцевого самоврядування є справою кожної громади, тому регулювати 
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його варто не на рівні Конституції, а на рівні закону (із встановленням варіантів 

вибору) та статуту територіальної громади.  

Правове закріплення конституційних принципів місцевого самоврядування 

повинне бути системним, повним, але водночас мінімальним. Воно має 

окреслити найважливіші засади та створити сприятливі умови для організації, 

реалізації та гарантування місцевої демократії. Такий підхід випливає із самої 

суті місцевого самоврядування як форми влади народу, що передбачає 

самоорганізацію та самоврядування населення, а держава за допомогою права 

лише створює правові рамки для такої активності.  

Обмеження самостійності органів місцевого самоврядування у визначенні 

питань своєї компетенції 

Принцип вільного здійснення органами місцевого самоврядування власних 

ініціатив у Хартії передбачає можливість вирішення органами місцевого 

самоврядування будь-якого питання, яке не виключене з їхньої компетенції і не 

віднесене до компетенції іншого органу влади (ч. 2 ст. 4). У Конституції 

України ж визначено, що органи місцевого самоврядування та їх посадові 

особи повинні діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 

передбачені Конституцією та законами України. У розвиток конституційних 

положень у ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

було передбачено, що сільські, селищні, міські ради правомочні розглядати і 

вирішувати питання, віднесені Конституцією України та законами до їх 

відання. Конституція України конфліктує зі згаданою вище нормою Хартії. 

Внаслідок цього впроваджена в Україні модель територіальної організації 

влади унеможливлює реалізацію багатьох принципів місцевого 

самоврядування, вироблених практикою західноєвропейських держав, зокрема 

таких, як самостійність у вирішенні питань, віднесених до відання місцевого 

самоврядування та свобода ініціативи в межах закону.  

Згадані положення Конституції та профільного закону виступають 

стримувальним фактором розвитку статутного права. Адже законодавство, 
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надаючи право територіальним громадам приймати статути, «фактично 

позбавляє їх предмета регулювання».  

Термін повноважень місцевих представницьких органів та їх голів 

Із внесенням змін до Основного Закону у 2004 р. було подовжено термін 

повноважень самоврядних органів та їх депутатів з чотирьох до п’яти років. 

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Конституції України 

щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента 

України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад 

та сільських, селищних, міських голів» № 2952-VI від 1 лютого 2011 р. термін, 

на який обираються голови місцевих рад, теж було збільшено з чотирьох до 

п’яти років.  

Збільшення строку повноважень депутатів місцевих рад та їх голів можна 

оцінити з одного боку позитивно, адже це сприяє тому, що у депутатів є 

достатньо часу аби ознайомитись із ситуацією, спланувати на перспективу 

розвиток територіально-адміністративної одиниці, набути певного досвіду у 

сфері вирішення нагальних проблем місцевого значення. Водночас, тривалий 

термін перебування депутатів на посаді може призвести до послаблення 

контролю виборців за їх діяльністю.  

Відсутність чіткого підходу до визначення категорій осіб, які наділені 

правом на безпосередню участь у здійсненні місцевого самоврядування 

Ще однією проблемою конституційного регулювання місцевого 

самоврядування є недостатньо чітка розмежованість категорій «жителі» 

громади та «громадяни». Адже жителями територіальних громад можуть бути 

не лише громадяни. До їх числа також можемо віднести іноземців, осіб без 

громадянства, котрі на законних підставах проживають в межах конкретних 

територіально-адміністративних одиниць. Але за загальним правилом, 

закріпленим в Основному Законі (ст. 70), право голосу на місцевих виборах, 

референдумах мають виключно громадяни України. Незважаючи на 

демократичність норми, встановленої у частині другій ст. 141 Конституції, 

згідно з якою «...депутати обираються жителями села, селища, міста, району, 
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області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом 

таємного голосування», використання словосполучення «жителі», без 

адекватного йому тлумачення може призвести до значних труднощів у процесі 

реалізації відповідної норми. Така внутрішня неузгодженість у межах 

Конституції уже породила правову суперечність між нею та профільними 

законами.  

Відповідно до Конституції лише громадяни повинні бути наділені правом 

брати участь в управлінні державними справами та нести відповідальність за 

таку діяльність. Що ж до вирішення питань місцевого значення, то вони 

стосуються не народу в цілому, а лише певного кола осіб – мешканців 

територіальної громади незалежно від їхньої належності до громадянства. 

Цілком логічно було б, якби жителі територіальних громад, які не мають 

громадянства України (особи без громадянства, іноземці), але на законних 

підставах проживають у межах відповідних населених пунктів, були наділені 

правом участі у безпосередньому прийнятті рішень з питань місцевого 

значення.  

Закріплення відповідної норми у законодавстві Україні відповідало б і 

загальноєвропейським тенденціям, зокрема положенням прийнятої у рамках 

Ради Європи Конвенції про участь іноземців у суспільному житті на місцевому 

рівні 1992 р. Показовими також є приклади окремих європейських країн 

(Німеччини, Іспанії), у яких, відповідно до національного законодавства, 

мешканці територіально-адміністративних одиниць мають право на участь у 

безпосередньому прийнятті рішень з питань місцевого значення, але це право є 

різним для громадян та іноземців. Закріплення таких прав на рівні Основного 

Закону або законів України засвідчило б не лише орієнтацію нашої держави на 

європейські стандарти місцевої демократії, а й високий рівень довіри з боку 

держави до усіх постійних мешканців територіально-адміністративних одиниць 

незалежно від їх громадянства.  

Таким чином, реформа місцевого самоврядування потребує вирішення 

комплексу проблем конституційно-правового характеру: 
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Слідуючи положенням Європейської хартії, та виходячи з того, що 

вирішальне значення у здійсненні місцевого самоврядування має 

представницька форма демократії, головним суб’єктом місцевого 

самоврядування мають бути визнані органи місцевого самоврядування, на які 

покладається основний обсяг завдань та функцій самоврядування. Тому в 

Конституції має бути відображена загальноєвропейська концепція 

самоврядування як права місцевих влад. Це жодним чином не знівелює 

ініціативну роль територіальної громади у реалізації місцевої демократії.  

На конституційному рівні повинен знайти своє відображення принцип 

реальної здатності органів місцевого самоврядування вирішувати місцеві 

справи в «інтересах місцевого населення».  

Вирішення питання юрисдикції території між населеними пунктами можна 

здійснити шляхом унормування статусу громади (яка буде включати як 

територію населеного пункту, так і визначені землі навколо нього) як 

територіальної основи місцевого самоврядування.  

Це дасть змогу забезпечити повсюдність місцевого самоврядування 

(поширити його на всю територію України) а також укрупнити громади і 

забезпечити їх самодостатність. 

Доцільно змінити статус місцевих державних адміністрацій, які 

здійснюють невластиві їм функції, беручи на себе основний обсяг повноважень 

по управлінню територіями районів та областей. Зокрема, слід обмежити коло 

їх повноважень контрольними та координаційними функціями.  

Обласні та районні ради мають отримати право утворювати власні 

виконавчі органи, що перетворило б їх на самодостатніх та дієздатних суб’єктів 

місцевого самоврядування, які б змогли повноцінно представляти спільні 

інтереси територіальних громад.  

Альтернативним варіантом усунення суперечностей між моделями 

місцевого самоврядування (щодо можливості створення виконавчих органів 

місцевої і регіональної влади), закріпленими в Хартії та в Конституції може 

бути застосування положень ст. 13 Хартії щодо вилучення зі сфери її дії двох 
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категорій органів місцевого самоврядування – обласних і районних рад. Тобто, 

можна скористатися механізмом денонсації Хартії для цих двох рівнів місцевої 

влади. Але такий шлях є найменш бажаним, оскільки може викликати 

негативну реакцію збоку Ради Європи і стати для неї сигналом про згортання в 

Україні демократичних перетворень у сфері місцевої демократії.  

Варто відмовитись від зайвої конституційної регламентації усіх відносин 

щодо організації та здійснення місцевого самоврядування. У Конституції мають 

бути закріплені лише основоположні засади функціонування місцевого 

самоврядування та гарантії підтримки розвитку місцевої ініціативи.  

Перелік питань, що становлять виключну компетенцію місцевих рад, 

необхідно залишити відкритим з тим, щоб передбачити можливість розширення 

її (компетенції) органами місцевого самоврядування із урахуванням 

особливостей місцевого розвитку та врегулювання у статутах. Без фіксації в 

Основному Законі принципу самостійності у вирішенні питань, віднесених до 

відання місцевого самоврядування, органи місцевого самоврядування не 

зможуть вирішувати нагальні місцеві проблеми, а й надалі будуть приречені 

виконувати виключно завдання, доручені центральними органами влади.  

Важливо конституційно закріпити принцип самостійності органів 

місцевого самоврядування при здійсненні делегованих повноважень, тобто 

можливості використання права пристосовувати свою діяльність до місцевих 

умов при здійсненні делегованих повноважень.  

10. На часі є питання визначення правосуб’єктності окремих категорій 

членів територіальних громад (громадян, осіб без громадянства, іноземних 

громадян). Реалізація права цих категорій на повноцінне представництво в 

місцевому самоврядуванні передбачало б також внесення змін до положень 

Конституції України, які закріплюють виключне право на участь у місцевому 

референдумі лише за громадянами України. Зважаючи на те, що на місцевий 

референдум виносяться питання місцевого значення, доцільно надати 

можливість приймати рішення шляхом безпосереднього волевиявлення усім 

мешканцям територіальних громад. 
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7.4 Виключна компетенція сільських, селищних, міських рад 

 

У ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

міститься перелік виключної компетенція сільських, селищних міських рад: 

1) затвердження регламенту ради; 

2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та 

зміна їх складу, обрання голів комісій; 

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, 

затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого 

комітету та його розпуск; 

4) обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, 

передбаченому цим Законом; 

5) затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови 

структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її 

виконавчих органів відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом 

Міністрів України, витрат на їх утримання;  

6) утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших 

виконавчих органів ради; 

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його 

виконання з урахуванням вимог ст. 32 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» 

8) заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і 

звільнення їх керівників; 

9) заслуховування звіту сільського, селищного, міського голови про 

діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про 

здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами 

відповідної ради; 

10) прийняття рішення про недовіру сільському, селищному, міському 

голові; 
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11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих 

органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує; 

12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання 

ними доручень ради; 

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах; 

14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень 

депутата ради в порядку, встановленому законом; 

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають 

Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням 

відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень; 

16) прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень 

сільського, селищного, міського голови у випадках, передбачених цим Законом; 

17) визначення відповідно до закону кількісного складу ради; 

18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму; 

19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації 

проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого 

самоврядування та сільського, селищного, міського голови; 

20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення 

окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а 

також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, 

необхідних для їх здійснення; 

21) прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, 

інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про 

вихід з них; 

22) затвердження програм соціально-економічного та культурного 

розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових 

програм з інших питань місцевого самоврядування; 

23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; 

затвердження звіту про виконання відповідного бюджету; 
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24) встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового 

кодексу України; 

25) утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди; 

26) прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень; 

27) прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого 

бюджету; 

28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства 

пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку; 

29) встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до 

комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки 

прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету; 

30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону 

комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також 

переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; 

визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права 

комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому 

законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів 

комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір 

купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано 

недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про 

створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, 

установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної 

громади. Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних 

навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених 

колишніми сільськогосподарськими колективними та державними 

господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади 

(загальних зборів) села, селища, міста або на підставі результатів місцевого 

референдуму; 

31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень 

щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної 
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територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх 

здійснення; 

32) створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення 

здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або 

спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та 

організацій, визначення повноважень цих органів (служб); 

33) вирішення відповідно до законодавства питань про створення 

підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з 

іноземними інвестиціями; 

34) вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних 

відносин; 

35) затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового 

кодексу України; 

36) вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на 

спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про 

скасування такого дозволу; 

37) прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-

заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають 

особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів 

щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, 

історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або 

культури, які охороняються законом; 

38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території 

села, селища, міста нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для 

розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з 

діючими нормативами включає відповідну територію; 

39-1) створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого 

бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, 

призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому 
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законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання 

безоплатної первинної правової допомоги;  

40) заслуховування інформації прокурорів та керівників органів 

внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони 

громадського порядку та результати діяльності на відповідній території; 

41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в 

межах і порядку, визначених цим та іншими законами; 

42) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних 

програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої 

містобудівної документації; 

43) затвердження договорів, укладених сільським, селищним, міським 

головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції; 

44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань 

благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і 

порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за 

порушення яких передбачено адміністративну відповідальність; 

45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі 

стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено 

адміністративну відповідальність; 

45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно 

небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю 

особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та 

правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки; 

46) прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та 

інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів 

пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою 

Президента України або Кабінету Міністрів України; 

47) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів 

територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим 

Законом; 
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48) затвердження статуту територіальної громади; 

49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та 

порядок використання символіки територіальної громади; 

50) прийняття рішень щодо виконання положень статей 7, 11, 12, 20, 24 

Закону України «Про засади державної мовної політики»; 

51) надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність 

та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, 

а також щодо придбання об’єктів державної власності; 

52) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-

рятувальної служби; 

53) затвердження відповідно до закону Положення про помічника-

консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта 

депутата ради. 

54) вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами 

відповідно до законодавства; 

55) визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у 

межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально 

обладнаними для цього транспортними засобами; 

56) затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики 

транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для 

паркування транспортних засобів.  

Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з районним поділом), 

крім питань, зазначених у частині першій цієї статті, вирішуються такі питання: 

1) визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у містах 

(у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах територіальних 

громад районів у містах; 

2) встановлення нормативів централізації коштів від земельного податку 

на спеціальних бюджетних рахунках районів міста. 
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7.5 Проблеми органів місцевого самоврядування у виконанні 

делегованих повноважень 

 

Останнім часом поширеною формою взаємодії ОМС та місцевих 

державних адміністрацій стає делегування повноважень. Інститут делегування 

повноважень виник на початку 90-х років. Спочатку таких повноважень було 

небагато, зокрема ст. 42 Закону України «Про внесення змін до Закону 

Української РСР «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та 

місцеве самоврядування» делегувала 7 повноважень виконкомам сільської, 

селищної, міської рад, та ще 19 – виконавчим комітетам міських рад міст 

обласного підпорядкування. Стосувались вони переважно вирішення питань 

землекористування, екології, надання житла тощо. Пізніше Указом Президента 

України від 30 грудня 1995 р. «Про делегування повноважень державної 

виконавчої влади головам та очолюваним ними виконавчим комітетам 

сільських, селищних та міських Рад» обсяг цих повноважень було розширено.  

Конституція України у ст. 118 і 143 встановлює можливість взаємного 

делегування окремих повноважень органів виконавчої влади ОМС і навпаки. 

Подальша визначеність видів делегованих повноважень відбувається шляхом 

законодавчого закріплення. Але слід визнати, що недосконалість правової бази 

взаємного делегування повноважень місцевих державних адміністрацій та ОМС 

призвела до того, що, по-перше, місцеві органи виконавчої влади 

(адміністрації) здійснюють невластиві їм самоврядні повноваження (які за 

своєю природою спрямовані на реалізацію передусім інтересів відповідних 

громад); по-друге, виконавчі органи місцевого самоврядування здійснюють 

більшу частину делегованих (державних) повноважень, ніж власних 

самоврядних, зокрема перших у Законі України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» закріплено 84, других – лише 71.  

Проте, безумовно, законодавець не може раз і назавжди закріпити 

конкретні види делегованих повноважень, оскільки розвиток суспільних 

відносин часто породжує нові питання, на вирішення яких може впливати 
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специфіка розвитку території, місцеві традиції тощо. З іншого боку, а чи 

потрібно законодавцеві займатися деталізацією окремих питань щодо 

розмежування їх? Зрештою, це можна зробити завдяки договірному 

врегулюванню делегованих повноважень, тобто через укладання 

адміністративних договорів. Роль законодавця полягає у визначенні правової 

площини, в якій може відбуватися делегування, й забезпечити механізм захисту 

інтересів сторін таких договорів.  

Зазвичай найуразливішою стороною в таких відносинах є органи місцевого 

самоврядування, бюджети яких не достатні для виконання власних 

повноважень, а як же бути з делегованими? Заради усунення цієї досить 

складної ситуації слід виділити кілька моментів, які необхідно врахувати при 

договірному делегуванні повноважень. Передусім треба, по-перше, визначити 

сторони адміністративного договору; по-друге, встановити законодавчу 

підставу такого делегування; по-третє, розподілити права й обов’язки сторін 

договору в межах делегованих повноважень; по-четверте, передбачити джерело 

фінансування для здійснення делегованих повноважень; по-п’яте, визначити 

форми контролю за виконанням делегованих повноважень і заходи впливу за 

порушення договору; по-шосте, з’ясувати правові форми захисту інтересів 

сторін адміністративного договору.  

Делегування повноважень, однією зі сторін якого є місцеві державні 

адміністрації, вимагає чіткої правової регламентації, адже ці органи державної 

влади та їхні посадовці відповідно до ст. 19 Конституції України можуть діяти 

тільки на підставі й у межах визначених законом повноважень. Правові основи 

делегування повноважень закладені Конституцією України, законами «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та «Про місцеві державні адміністрації». 

Конституція України допускає можливість виконавчій владі надавати окремі 

повноваження органам місцевого самоврядування. Зазначене конституційне 

положення конкретизоване в згаданих законах. Відповідно до них суб’єктом 

делегування повноважень місцевому самоврядуванню можуть бути органи 

виконавчої влади.  
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Водночас практика взаємодії місцевих органів виконавчої влади та ОМС 

свідчить про зростання ролі адміністративних договорів у вирішенні питань 

делегування повноважень, що загалом позитивно. Однак при цьому слід 

керуватись законодавчими положеннями. Зокрема, норма Конституції України, 

згідно з якою органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом 

окремі повноваження виконавчої влади, а також положення закону «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до якого делеговані – це 

повноваження органів виконавчої влади, надані органам місцевого 

самоврядування законом, ставлять під сумнів можливість делегування органам 

місцевого самоврядування повноважень органів виконавчої влади на підставі 

адміністративних договорів.  

З огляду на це слід чітко визначити зміст так званого делегування 

повноважень за адміністративними договорами. Оскільки вичерпний перелік 

делегованих органам місцевого самоврядування повноважень вказаний у Законі 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» (статті 27–38), предметом 

адміністративного договору між органом місцевого самоврядування та 

місцевою державною адміністрацією згідно зі ст. 2 Кодексу адміністративного 

судочинства України може бути конкретизація прав та обов’язків відповідного 

виконавчого органу місцевого самоврядування у межах передбачених законом 

делегованих повноважень.  

Актуальним є й питання фінансування делегованих повноважень, оскільки 

згідно зі ст. 143 Конституції України і ст. 67 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» делегування має супроводжуватися переданням 

фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів. При цьому слід 

ураховувати, що при формуванні Державного бюджету України відразу ж 

закладаються видатки на виконання делегованих повноважень (п. 2 ст. 82 

Бюджетного кодексу України). Однак реалізація повноважень, передбачених в 

адміністративному договорі, може вимагати додаткових коштів. Відповідно до 

ч. 2 ст. 67 згаданого закону рішення органів державної влади, які призводять до 

додаткових видатків ОМС, обов’язково мають супроводжуватись переданням 
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їм необхідних фінансових ресурсів. Виконання делегованих повноважень при 

цьому здійснюється тільки в межах переданих їм фінансових ресурсів.  

Проблемним лишається питання й щодо конкретизації в законі суб’єктів 

виконання делегованих повноважень. Зокрема, згідно з Конституцією України 

окремі повноваження органів виконавчої влади можуть надаватися органам 

місцевого самоврядування. Закон «Про місцеве самоврядування в Україні», 

конкретизуючи це положення, звузив коло таких органів до виконавчих органів 

місцевого самоврядування. Скажімо, делегування повноважень лише 

виконавчим органам місцевого самоврядування має як позитивні, так і 

негативні боки. Позитивне те, що зазначений спосіб делегування спрощує 

процедуру контролю держави за здійсненням цих повноважень. Якщо ж 

повноваження делегуються не виконавчим органам, а відповідній місцевій раді, 

з одного боку, це сприяє реалізації цих повноважень з урахуванням 

особливостей місцевого розвитку, інтересів громад (що є вимогою 

Європейської хартії місцевого самоврядування), з іншого – ускладнює 

процедуру державного контролю за здійсненням цих повноважень. Адже 

виконавчі органи місцевого самоврядування передусім відповідальні перед 

радами, що створили їх. Водночас постане питання щодо суб’єкта 

відповідальності за здійснення делегованих повноважень перед державою (в 

особі місцевих державних адміністрацій) – це буде виконавчий орган місцевого 

самоврядування чи відповідна рада, яка має змогу приймати рішення щодо 

особливостей реалізації делегованих повноважень на відповідній території?  

Безумовно, делегування повноважень одночасно передбачає здійснення 

відповідного контролю за виконанням їх. Тому місцеві державні адміністрації 

мають окремі контрольно-наглядові функції щодо органів місцевого 

самоврядування. Контроль здійснюється відповідно до Порядку контролю за 

здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 

органів виконавчої влади, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України від 9 березня 1999 р. Основними формами контролю за цим актом є 

такі: аналіз актів органів місцевого самоврядування; надання органами 
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місцевого самоврядування інформації про виконання делегованих повноважень 

органів виконавчої влади; проведення перевірок діяльності виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад.  

Відповідні органи виконавчої влади розробляють і затверджують 

щоквартальні плани провадження контролю. Райдержадміністрації 

контролюють здійснення виконавчими органами сільських, селищних і міських 

рад (міст районного значення), розташованих на території району, делегованих 

повноважень органів виконавчої влади. Обласні державні адміністрації 

контролюють здійснення виконавчими органами міських (міст обласного 

значення, міст республіканського значення Автономної Республіки Крим) рад 

делегованих повноважень органів виконавчої влади. Облдержадміністрації 

мають право безпосередньо контролювати здійснення виконавчими органами 

сільських, селищних і міських рад (міст районного значення), розташованих на 

відповідній території, делегованих повноважень органів виконавчої влади. Але 

слід особливо наголосити, що контроль може здійснюватися тільки щодо 

виконання делегованих виконавчою владою повноважень.  

Згідно з частиною другою ст. 76 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» органи та посадовці місцевого самоврядування в 

здійсненні делегованих повноважень є підконтрольними відповідним органам 

виконавчої влади. Але закон не визначає інших засобів контролю, окрім 

звернення до суду.  

Зокрема, частиною четвертою ст. 78 зазначеного закону передбачено 

тільки можливість порушувати перед Верховною Радою України питання про 

проведення позачергових виборів сільських, селищних, міських голів, однак 

цієї процедури не виписано ні в ст. 79, ні в ст. 55 (щодо голів районних, 

обласних, районних у місті рад). Тому дії місцевих державних адміністрацій 

мають радше наглядовий характер. При внесенні змін до відповідних законів 

слід передбачити збалансований механізм контролю місцевих державних 

адміністрацій та органів місцевого самоврядування з урахуванням подальшої 
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децентралізації влади та формування нової моделі регіонального й місцевого 

самоврядування.  

Зауважмо, що делегування повноважень, а також контроль за виконанням 

їх мають відповідати правовим вимогам задля недопущення, з одного боку, 

втручання в законну діяльність органів місцевого самоврядування щодо 

виконання ними власних (самоврядних) повноважень, з іншого – зловживання 

органами місцевого самоврядування наданими їм повноваженнями. Якщо 

сторони не досягнуть згоди в урегулюванні такої ситуації, спори, що виникають 

між ними, вирішуються в окружному адміністративному суді (ч. 2 ст. 18 

Кодексу адміністративного судочинства).  

Підсумовуючи, зазначимо, що делегування повноважень у сфері 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, на наш погляд, має 

ґрунтуватися на засадах законності, доцільності, обґрунтованості, 

добровільності та підконтрольності суб’єктів реалізації делегованих 

повноважень.  

Отже, делеговані функції і повноваження органів місцевого 

самоврядування визначено як такі, що передбачені законом та врегульовані 

адміністративним договором на визначених у ньому умовах і за допомогою 

яких можуть більш ефективно бути вирішені питання місцевого значення. 

Особливість делегування функцій і повноважень органам місцевого 

самоврядування полягає у тому, що: 1) використання делегованих функцій та 

повноважень органами місцевого самоврядування має спрямовуватися на 

максимальну реалізацію прав, свобод і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб певної територіальної громади, тобто їх основною метою є 

більш ефективне вирішення місцевих проблем; 2) органи місцевого 

самоврядування можуть здійснювати (реалізовувати) делеговані їм органами 

виконавчої влади функції та повноваження, так і делегувати окремі функції та 

повноваження органам виконавчої влади; 3) отримали законодавче закріплення 

лише делеговані повноваження, функції в цілому та ті з них, які можуть бути 

делеговані, законодавчо не визначені, хоча в самому Законі України «Про 
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місцеве самоврядування в Україні» мова йде про делеговані функції та 

повноваження; 4) делеговані функції та повноваження надаються органам 

місцевого самоврядування законом; 5) шляхом делегування функцій та 

повноважень органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування 

досягається присутність держави на місцевому рівні; 6) на відміну від 

делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських 

рад, перелік делегованих повноважень, які можуть надаватися районними і 

обласними радами відповідним місцевим державним адміністраціям, є 

виключним; 7) органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань 

здійснення ними делегованих функцій та повноважень органів виконавчої 

влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади. 

Делеговані функції та повноваження органів місцевого самоврядування 

класифіковано за такими критеріями: 1) за суб’єктами: а) функції та 

повноваження, які органи місцевого самоврядування делегують від органів 

державної влади; б) функції та повноваження, які делегуються в самій системі 

місцевого самоврядування; 2) за об’єктами (сферами) делегування функції та 

повноважень: у сфері соціально-економічного й культурного розвитку, 

планування та обліку; в галузі бюджету, фінансів і цін тощо; 3) за строками 

вирішення питань: а) функції та повноваження, що делегуються на обмежений 

термін; б) функції та повноваження, що делегуються безстроково; 4) за 

способом (методом) застосування владних повноважень: а) ті, які 

безпосередньо пов’язані із застосуванням (реалізацією) владних повноважень; 

б) ті, які опосередковано пов’язані із реалізацією владних повноважень, у 

зв’язку з чим мають організаційний, забезпечувальний та координаційний 

характер. 

Делегування повноважень – важливий інститут у взаєминах місцевої 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Сьогодні він потребує 

негайного вдосконалення в законодавчому порядку. Адже від того, наскільки 

цей інститут буде врегульовано, залежатиме ефективність місцевого 

самоврядування та державного управління. Невипадково вже на початку дії 
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Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» у сфері делегування 

повноважень виникають проблеми. Наприклад, органи місцевого 

самоврядування виконують делеговані їм повноваження в питаннях звітності, 

платежів, інвестиційної політики тощо. Але за виконання цих повноважень 

держава з органами самоврядування не розраховується, оскільки відсутній 

механізм вирішення цих відносин. За приблизними підрахунками органам 

місцевого самоврядування законодавчо делеговано 100 повноважень органів 

виконавчої влади. Це досить широкий діапазон суміжної діяльності двох гілок 

місцевої влади. Саме на цій ділянці в практичній діяльності має бути 

визначено, наскільки прийнятною для України є запроваджена модель 

місцевого самоврядування. Слід зазначити, що Закони «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та «Місцеві державні адміністрації» несуть на собі 

чимало положень, характерних для адміністративно-командної системи, і це 

закономірно. За радянських часів в законодавстві та науковій юридичній 

літературі не вживалося термі ну «делеговані повноваження», в 

енциклопедичних словниках того часу наводився термін «делеговане 

законодавство», сутність якого полягала в ослабленні законодавчих функцій 

парламенту як представницького органу і в передачі цих функцій виконавчій 

владі, яка їх здійснює фактично безконтрольно, а отже вважалося, що таке 

явище притаманне лише капіталістичним країнам, і в соціалістичних країнах 

його прояв є неможливим. Відповідно, і проблема «делегованих повноважень» 

не піднімалася вченими і практиками і, зрозуміло, не досліджувалась. 

 

Контрольні питання 

1. Які елементи входять до системи гарантій у діяльності місцевих органів виконавчої 

влади?  

2. Яку юридичну відповідальність несуть посадові та службові особи місцевих органів 

виконавчої влади?  

3. Вкажіть особливості відповідальності органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування.  

4. Назвіть гарантії місцевого самоврядування в Україні.  

5. На яких засадах повинна базуватися трансформація системи публічної адміністрації на 

місцях? 
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ТЕМА 8 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ 

 ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

8.1 Порядок формування кадрового резерву місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  

 

Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування» вперше 

врегулював правовi, органiзацiйнi, матерiальнi та соцiальнi умови реалiзацiї 

громадянами України права на службу в органах мiсцевого самоврядування 

(ч. 2 ст. 38 Конституцiї України), визначив загальнi засади дiяльностi посадових 

осiб мiсцевого самоврядування, порядок та правовi гарантiї перебування на 

службi в органах мiсцевого самоврядування. Цi засади характернi для усіх 

посадових осiб мiсцевого самоврядування. 

Проходження служби в органах мiсцевого самоврядування включає низку 

важливих етапiв, якi в сукупностi складають процес перебування службовця на 

посадi в органах мiсцевого самоврядування. Iнститут проходження служби в 

органах мiсцевого самоврядування охоплює такi базовi елементи: 1) прийняття 

на службу в органи мiсцевого самоврядування; 2) просування по нiй; 

3) припинення служби в органах місцевого самоврядування. Це означає, що пiд 

проходженням служби в органах мiсцевого самоврядування слiд розумiти 

юридичнi факти, що визначають службово-правовий стан посадової особи 

органу мiсцевого самоврядування та знаходять своє вiдображення в її особовiй 

справi. До таких юридичних фактiв належать: замiщення вищої посади, 

присвоєння чергового рангу, зарахування до кадрового резерву, скерування на 

перепiдготовку та пiдвищення квалiфiкацiї, скерування на стажування тощо. 

Правове регулювання проходження служби в органах місцевого 

самоврядування неможливе без визначення змiсту понять «посада» i «посадова 

особа». Адже характерною особливiстю будь-якого органу мунiципальної 
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влади є її склад – наявнiсть певного набору посад. Саме посада, як первинна 

структурна одиниця організаційної структури, визначає службове мiсце й 

становище учасникiв процесу мунiципального управлiння. Тобто посада є 

однiєю з ознак організаційного та правового положения мунiципального 

службовця. 

Посадовими особами вiдповiдно до частини другої ст. 2 Закону України 

«Про державну службу» вважаються керiвники та заступники керiвникiв 

державних органiв та їх апарату (iншi державнi службовцi, надiленi державно-

владними повноваженнями), на яких законами або іншими нормативними 

актами покладено здiйснення органiзацiйно-розпорядчих та консультативно-

дорадчих функцiй, дiяльнiсть яких має владно-розпорядчий характер i 

спрямована на органiзацiю й забезнечення ефективної праці пiдпорядкованих 

їм органiв, структурних пiдроздiлiв, службовцiв. 

Аналогiчно, згiдно зi ст. 2 Закону України «Про службу в органах 

мiсцевого самоврядування» посадовою особою мiсцевого самоврядування є 

особа, яка працює в органах мiсцевого самоврядування, має вiдповiднi посадовi 

повноваження щодо здiйснення організаційно-розпорядчих та консультативно-

дорадчих функцій i отримує заробiтну плату за рахунок мiсцевого бюджету. 

Як видно з наведених визначень, термiн «посадова особа» зумовлюється не 

поняттям «посада», а пов’язується з наявнiстю особливих, посадових 

повноважень. Це означає, що посадовi особи мають право здiйснювати в межах 

своєї компетенцiї владно-розпорядчi дiї, що породжують юридичнi наслiдки. 

У Законi «Про службу в органах мiсцевого самоврядування»термiн 

«посадова особа» вже поширюється на всiх працiвникiв органiв мiсцевого 

самоврядування, якi займають посади в апаратах мiсцевих рад. Вiдомо, що в 

Законi України «Про державну службу» для позначення «посадових осiб» 

вживається термiн «державний службовець». У Законi про мунiципальну 

службу для працiвникiв органiв мiсцевого самоврядування вводиться термiн 

«посадова особа мiсцевого самоврядування». 
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Сьогоднi в теорiї публiчної служби (публiчна служба об’єднує державну i 

мунiципальну службу), поряд з поняттям «державний службовець» («державна 

служба») використовується поняття «мунiципальний службовець» 

(«мунiципальна служба» або «служба в органах мiсцевого самоврядування»). І 

хоча цi термiни українським законодавством не вживаютъся, вони ввiйшли в 

науковий обiг разом iз розвитком законодавства про мiсцеве самоврядування, 

розробкою теорії мунiципального права. Тому, при розробцi нової редакцiї 

Закону України «Про службу в органах мiсцевого самоврядування», на нашу 

думку, для всiх працiвникiв органiв мiсцевого самоврядування замiсть термiну 

«посадова особа мiсцевого самоврядування» доцiльно було б ввести поняття 

«мунiципальний службовець», що мало б унiфiкувати термiнологiю у рiзних 

публiчних службах. 

Ефективне функцiонування системи мунiципального управлiння залежить 

не тiльки вiд її органiзацiйної структури, але й вiд особистих характеристик 

персоналу (розум, культура, характер, мораль, рівень нацiональної свiдомостi 

тощо). Саме тому такою важливою проблемою є залучення на службу в органи 

мiсцевого самоврядування висококвалiфiкованих фахiвцiв, порядних та 

патрiотично налаштованих громадян. 

Кадри – це обличчя мунiципальної влади, специфiчний інструмент 

ефективної i послiдовної реалiзацiї мунiципальної полiтики держави та мiсцевої 

полiтики органiв мiсцевого самоврядування. Тому стратегія кадрового 

забезпечення служби в органах мiсцевого самоврядування на сучасному етапi 

розвитку суспiльства базується на стратегiї кар’єрного зростання 

мунiципального службовця. 

Прийняття на службу в органи мiсцевого самоврядування, просування по 

нiй службовцiв, стимулювання їх працi, вирiшення iнших питань, пов’язаних зi 

службою, проводиться в Українi вiдповiдно до категорiй посад службовцiв, а 

також згiдно з рангами, якi їм присвоюються. Тому просування по службi, що 

вiдбувається в межах посад, категорiй i рангiв, складає в сукупностi службову 

кар’єру мунiципального службовця. Поняття «службова кар’єра» є новим для 
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офiцiйної мунiципальної термiнологiї i може розглядатись як позитивний 

фактор, спрямований на розвиток професiйних засад у сферi державної служби. 

Порядок проходження служби в органах мiсцевого самоврядування є 

складовою кар’єрного зростання мунiципального службовця. 

Кожен мунiципальний службовець проходить свiй службовий шлях, тобто 

має свою iндивiдуальну кар’єру. Службова кар’єра починається iз вступу на 

службу в органи мiсцевого самоврядування, що передбачає певний порядок. 

Саме слово «порядок» можна визначити як етапнiсть процесу здiйснення 

певних послiдовних дій. 

Беручи до уваги статтю 1 Закону України «Про службу в органах 

мiсцевого самоврядування», служба в органах мiсцевого самоврядування – це 

професiйна, на постiйнiй основi дiяльнiсть громадян України, якi займають 

посади в органах мiсцевого самоврядування, що спрямована на реалiзацiю 

територiальною громадою свого права на мiсцеве самоврядування та окремих 

повноважень органiв виконавчої влади, наданих законом. У взаємозв’язку цiєї 

служби зi словом «порядок» одержимо наступне: порядок вступу на службу в 

органи мiсцевого самоврядування – це процес оцінки професiйних якостей кола 

претендентiв, визначення придатностi кожного з них для виконання посадових 

обов’язкiв. 

Згiдно з п. 10 ч. 3 ст. 42 та ч. 3 ст. 54 Закону України «Про мiсцеве 

самоврядування в Українi» – керiвники вiддiлiв, управлiнь та iнших виконавчих 

органiв ради призначаються на посаду i звiльняються з посади сiльським, 

селищним, мiським головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, 

– за погодженням з вiдповiдними органами виконанчої влади. Те ж визначено 

п. 9 ч. 6 ст. 55 Закону – голова районної, обласної, районної у мiстi ради 

призначає i звiльняє керiвникiв та інших працiвникiв структурних пiдроздiлів її 

виконавчого апарату ради. Частиною першою ст. 10 Закону про мунiципальну 

службу визначено порядок такого призначення, зокрема, прийняття на службу в 

органи мiсцевого самоврядування на посади керуючого справами виконавчого 

апарату обласних i районних рад, керiвникiв вiддiлiв, управлiнь та iнших 
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працiвникiв органiв мiсцевого самоврядування здійснюється шляхом 

призначення вiдповiдно сiльським, селищним, мiським головою, головою 

районної, районної у мiстi, обласної ради на конкурснiй основi чи за iншою 

процедурою, передбаченою законодавством України. 

Вiдповiдно до частини другої ст. 10 Закону України «Про службу в 

органах мiсцевого самоврядування» проведення конкурсу при прийняттi на 

службу в органи мiсцевого самоврядування здiйснюється в порядку, 

визначеному законодавством України про державну службу. 

Разом з тим, у Законi України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» немає чiткого перелiку випадкiв i пiдстав прийняття на 

службу в органи мiсцевого самоврядування та призначення на посади 

керiвникiв вiддiлiв, управлiнь та iнших виконавчих органiв сiлъської, селищної, 

мiської ради одноособово, без проведення конкурсного вiдбору. Всi вони 

викладенi в окремих нормативних актах, що утруднює їх практичне 

застосування та викликає численнi звернення органiв місцевого 

самоврядування до вiдповiдних органiв державної влади з проханням 

роз’яснити цi випадки. 

Спробуємо розглянути та узагальнити всi можливi випадки та підстави 

прийняття та призначення на службу в органи мiсцевого самоврядування без 

проведения конкурсного вiдбору. Зокрема, згiдно з ч. 3 ст. 10 Закону «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» – у разi необхiдностi, за згодою 

сторiн, посадова особа мiсцевого самоврядування може бути переведена на 

рiвнозначну чи нижчу посаду або посаду радника чи консультанта без 

конкурсного вiдбору. Крiм того, слiд зазначити, що частиною четвертою статтi 

10 цього Закону визначено, що голови районних, районних у мiстах, обласних 

рад, Київський та Севастопольський мiський голова та мiськi голови (мiст 

обласного i республiканського, в Автономнiй Республiцi Крим, значення), 

мають право самостiйно (без конкурсу) обирати та приймати на службу своїх 

помiчникiв, радникiв (патронатну службу). 
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З метою набуття практичного досвiду, перевiрки професiйного рiвня i 

дiлових якостей працiвникiв, якi претендують на зайняття посад в органах 

мiсцевого самоврядування, призначення на якi здiйснюється сiльським, 

селищним, мiським головою, головою районної, районної у мiстi, обласної 

ради, може проводитись їх стажування термiном до двох мiсяцiв. Вiдповiдно до 

частини другої ст. 10 Закону «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», проведення стажування при прийняттi на службу в органи 

мiсцевого самоврядування здiйснюється в порядку, визначеному 

законодавством України про державну службу. Органи мiсцевого 

самоврядування при проведеннi стажування мають керуватися Положенням 

про порядок стажування у державних органах, затвердженим постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 01.12.1994 № 804, з урахуванням особливостей 

проходження служби в органах мiсцевого самоврядування, визначених Законом 

про мунiципальну службу. 

Вiдбiр кандидата на стажування проводиться з iнiцiативи вiдповiдного 

органу мiсцевого самоврядування, де має вiдбутися стажування. Для цього 

необхiдна письмова заява самого стажиста, згода керiвникiв за мiсцем його 

основної роботи та сiльського, селищного, мiського голови, голови районної, 

районної у мiстi, обласної ради за мiсцем стажування. Працiвники, якi досягли 

встановленого Законом про мунiципальну службу граничного вiку, до 

стажування не залучаються. Зарахування на стажування, термiни та змiни 

порядку його проходження оформляються розпорядженням сiльського, 

селищного, мiського голови, голови районної, районної у мiстi, обласної ради, 

де проводиться стажування. 

Посадова особа мiсцевого самоврядування або державний службовець 

пiсля успiшного закiнчення стажування можуть бути переведенi на службу в 

органи мiсцевого самоврядування за рiшенням сiльського, селищного, мiського 

голови, голови районної, районної у мiстi, обласної ради без конкурсного 

вiдбору або можуть бути зарахованi до кадрового резерву посадових осiб 

вiдповiдної ради. 
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Одним iз можливих шляхiв просування по службi в органах місцевого 

самоврядування є проходження посадовими особами місцевого самоврядування 

атестацiї. Ця процедура для посадових осiб місцевого самоврядування 

проводиться вiдповiдно до ст. 17 Закону Про службу в органах місцевого 

самоврядування та Положення про проведення атестацiї, яке затверджується 

сiльським, селищним, мiським головою, головою районної у мiстi, районної, 

обласної ради. Типове положення про проведення атестації посадових осiб 

мiсцевого самоврядування затверджене постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

України вiд 26 жовтня 2001 № 1440. 

Атестацiя проводиться з метою пiдвищення ефективностi діяльності 

посадових осiб мiсцевого самоврядування один раз на 4 роки, пiд час якої 

оцiнюються результати роботи, дiловi та професiйнi якостi, виявленi 

працiвниками при виконаннi обов’язкiв, визначених типовими професiйно-

квалiфiкацiйними характеристиками посад i вiдображених у посадових 

iнструкцiях, що затверджуються сiльським, селищним, мiським головою, 

головою районної у мiстi, районної, обласної ради. Термiн проведення чергової 

атестацiї посадових осiб мiсцевого самоврядування (4 роки) є надто великим 

для реального впливу на якiсть роботи цих осiб. Його треба, як мiнiмум, вдвiчi 

скоротити. Для органiзацiї та проведения атестацiї утворюється за рішенням 

сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi, районної, 

обласної ради атестацiйна комiсiя у складi голови комiсiї, секретаря та членів 

комiсiї. Головою атестацiйної комiсiї призначається секретар сiльської, 

селищної, міської ради, заступник голови районної у мiстi, районної, обласної 

ради. У випадку, коли у сiльських, селищних радах нечисленнi виконавчi 

органи (до 5 осiб) атестацiю може проводити сiльський, селищний голова. 

Вiдповiдно до свого висновку атестацiйна комiсiя може пропонувати 

сiльському, селищному, мiському головi, головi районної у мiстi, районної, 

обласної ради зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити 

її на вищу посаду. За результатами атестацiї сiльський, селищний, мiський 

голова, голова районної у мiстi, районної, обласної ради видає вiдповiдне 
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розпорядження. Для зайняття посад i просування по службi, за рiшенням органу 

мiсцевого самоврядування створюється кадровий резерв, який затверджується 

сiльським, селищним, мiським головою, головою районної, районної у мiстi, 

обласної ради. до кадрового резерву зараховуються особи, якi виявили бажання 

зайняти посаду в органах мiсцевого самоврядування i мають вiдповiдну 

квалiфiкацiю та освiту або здобувають її. На нашу думку, цих вимог для 

зарахування до кадрового резерву в органи місцевого самоврядування дуже 

мало. Коло цих вимог повинно включати й інші моральнi, культурнi та iншi 

вимоги. 

Порядок формування та ведення кадрового резерву посадових осiб 

визначається вiдповiдною радою. Типовий порядок формування кадрового 

резерву в органах мiсцевого самоврядування затверджений постановою 

Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2001 № 1386. Зарахування до кадрового 

резерву проводиться за згодою особи, яка виявила бажання зайняти посаду в 

органах мiсцевого самоврядування. Про зарахування до кадрового резерву 

повiдомляється керiвництво за місцем роботи такої особи. Кадровий резерв на 

виборнi посади, на якi особи обираються територiальною громадою або 

вiдповiдною радою, згiдно iз Законом України «Про мiсцеве самоврядування в 

Українi» не формується. 

На посади iнших посадових осiб органiв мiсцевого самоврядування 

кадровий резерв формується з такого розрахунку: на посади керівників вiддiлiв, 

управлiнь та iнших виконавчих органiв сiльських, селищних, мiських, районних 

у мiстах рад та на посади керiвникiв вiддiлiв, управлiнь виконавчого апарату 

районної i обласної ради – не менше двох осiб; на посади спецiалiстiв цих 

органiв – не менше однiєї особи з урахуванням фактичної потреби, про що 

складаються списки осiб, зарахованих до кадрового резерву. 

Зарахування до кадрового резерву затверджується розпорядженням 

сiльського, селищного, мiського голови, голови районної, районної у мiстi, 

обласної ради. Якщо для призначення на посади, на якi формується кадровий 

резерв, передбачається погодження кандидатур з вiдповiдними органами 
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виконавчої влади, зарахування до резерву проводиться пiсля такого 

погодження. Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працiвника, 

стає вакантною, вiн, за наявностi рiвних даних, має переважне право на її 

замiщення пiд час проведения конкурсу. Просування по службi посадової особи 

мiсцевого самоврядування, зарахованої до кадрового резерву, може 

здiйснюватися за рiшенням сiльського, селищного, міського голови, голови 

районної, районної у мiстi, обласної ради поза конкурсом. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів «Про затвердження Типового 

порядку формування кадрового резерву в органах місцевого самоврядування». 

Кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі створюється за 

рішенням органу місцевого самоврядування формування кадрового резерву 

передбачає добір працівників, які:  

 спроможні запроваджувати демократичні цінності правової держави та 

громадянського суспільства, відстоювати права людини і громадянина;  

 мають професійні навички, що грунтуються на сучасних спеціальних 

знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання 

управлінських рішень.  

Кадровий резерв формується:  

 з посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію 

або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі 

посади;  

 з державних службовців, які бажають перейти на службу в органи 

місцевого самоврядування;  

 з спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, 

а також випускників вищих навчальних закладів відповідного профілю, у тому 

числі зарахованих на навчання за освітньо-професійними програмами 

підготовки магістрів державного управління.  

До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання зайняти 

посаду в органах місцевого самоврядування, мають відповідну кваліфікацію та 

освіту або здобувають її. 
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Зарахування до кадрового резерву проводиться за згодою особи, яка 

виявила бажання зайняти посаду в органах місцевого самоврядування. Про 

зарахування до кадрового резерву повідомляється керівництво за місцем 

роботи такої особи.  

Кадровий резерв на виборні посади, на які особи обираються 

територіальною громадою або відповідною радою, згідно із Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» не формується.  

На посади інших працівників органів місцевого самоврядування кадровий 

резерв формується з такого розрахунку: на посади керівників відділів, 

управлінь та інших виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних 

у містах рад та на посади керівників відділів, управлінь виконавчого апарату 

районної і обласної ради – не менше двох осіб; на посади спеціалістів цих 

органів – не менше однієї особи з урахуванням фактичної потреби, про що 

складаються списки осіб, зарахованих до кадрового резерву.  

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, що складається за зразком 

згідно з додатком, переглядається щороку в грудні. У разі потреби до списку 

протягом року можуть вноситися зміни у порядку, встановленому для 

зарахування до кадрового резерву.  

Зарахування до кадрового резерву затверджується розпорядженням 

сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, 

обласної ради. Якщо для призначення на посади, на які формується кадровий 

резерв, передбачається погодження кандидатур з відповідними органами 

виконавчої влади, зарахування до резерву проводиться після такого 

погодження.  

Після зарахування до кадрового резерву на посади, робота на яких 

передбачає доступ до державної таємниці, розглядається питання щодо 

оформлення в установленому порядку відповідного допуску особам, які його не 

мають.  
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Із зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота згідно із 

особистими річними планами, затвердженими керівниками виконавчих органів 

місцевого самоврядування, де передбачається:  

1) вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України і 

Кабінету Міністрів України, рішень органів місцевого самоврядування;  

2) систематичне навчання шляхом самоосвіти;  

3) періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних 

закладах (у тому числі зарубіжних);  

4) участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань 

діяльності органів місцевого самоврядування;  

5) стажування протягом не більш як два місяці в органі місцевого 

самоврядування, до кадрового резерву якого зараховано працівника;  

6) виконання обов’язків посадової особи, на посаду якої зараховано 

працівника до кадрового резерву;  

7) залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, 

службових розслідувань;  

8) участь у підготовці проектів актів законодавства, інших нормативних 

документів.  

Здійснення контролю за виконанням особистих річних планів осіб, 

зарахованих до кадрового резерву на посади керівників відділів, управлінь та 

інших виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах 

рад, покладається відповідно на сільського, селищного, міського голову, голову 

районної у місті ради, а на посади керівників відділів і управлінь виконавчого 

апарату районної, обласної ради – на голову районної, обласної ради, на інші 

посади – на керівників відділів, управлінь, інші виконавчі органи.  

Порядок формування та ведення кадрового резерву визначається 

відповідною радою згідно з цим Типовим порядком.  

Кадрові служби органів місцевого самоврядування готують списки 

кадрового резерву, систематично аналізують та узагальнюють практику його 

формування, вносять пропозиції керівництву щодо вдосконалення цієї роботи. 
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Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає 

вакантною, він, за наявності рівних даних, має переважне право на її заміщення 

під час проведення конкурсу.  

Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування, 

зарахованої до кадрового резерву, може здійснюватися за рішенням сільського, 

селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, обласної ради 

поза конкурсом.  

Сільський, селищний, міський голова, голова районної, районної у місті, 

обласної ради несе відповідальність перед радою за ефективну підготовку і 

використання кадрового резерву. 

Перебування працівника у кадровому резерві може припинитися з його 

власної ініціативи або за вмотивованою пропозицією керівника управління, 

відділу, іншого виконавчого органу, виконавчого апарату, в якому він працює. 

Виключення із списків кадрового резерву оформляється розпорядженням 

сільського, селищного, міського голови, голови районної, районної у місті, 

обласної ради. 

Відповідно до закону України «Про державну службу» діяльність 

посадових осіб місцевих державних адміністрацій регулюється даним 

нормативно – правовим актом, на відміну від посадових осіб органів місцевого 

самоврядування, діяльність яких регулюється законом України «Про службу в 

органа місцевого самоврядування». І лише ті положення, які не регулюються 

законом «Про службу в органах місцевого самоврядування» регулюються 

законом «Про державну службу». Згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для 

державної служби» кадровий резерв для державної служби (далі – кадровий 

резерв) створюється для заміщення посад державних службовців, а також для 

просування їх по службі.  

Формування кадрового резерву повинне забезпечити добір працівників, 

які: 
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– мають професійні навички, що ґрунтуються на сучасних спеціальних 

знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішної реалізації 

управлінських рішень.  

Кадровий резерв формується з:  

– народних депутатів України; 

– керівників і спеціалістів підприємств, установ, організацій;  

– працівників органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування;  

– державних службовців, які підвищили кваліфікацію, пройшли стажування 

або за результатами атестації рекомендовані для роботи на більш високих 

посадах;  

– осіб, рекомендованих конкурсними комісіями для зарахування до 

кадрового резерву;  

– випускників вищих навчальних закладів, у тому числі тих, що зараховані 

на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки магістрів 

державного управління.  

Кадровий резерв на посади державних службовців першої-третьої 

категорії, призначення на які здійснюється Президентом України та Кабінетом 

Міністрів України, формується на конкурсних засадах, що визначаються 

Кабінетом Міністрів України.  

До кадрового резерву зараховуються професійно підготовлені працівники, 

які успішно справляються з виконанням службових обов’язків, виявляють 

ініціативу, володіють навичками роботи на комп’ютері, мають організаторські 

здібності, необхідні для виконання посадових обов’язків.  

Під час формування кадрового резерву забезпечується пропорційно-

збалансоване представництво кандидатур кожної статі з урахуванням складу 

працюючих у відповідних сферах управління.  

Зарахування працівника до кадрового резерву проводиться за його згодою. 

Про зарахування до кадрового резерву повідомляється керівництво за місцем 

роботи зарахованого працівника. 
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На кожну посаду державного службовця кадровий резерв формується з 

такого розрахунку: на посаду керівника – не менше двох осіб, на посади 

спеціалістів складаються списки осіб, зарахованих до кадрового резерву, з 

урахуванням фактичної потреби.  

Список осіб, зарахованих до кадрового резерву, переглядається щороку в 

грудні. У разі необхідності до списку протягом року можуть бути внесені зміни 

у порядку, встановленому для зарахування до кадрового резерву. Зразок списку 

осіб, зарахованих до кадрового резерву, додається.  

Зарахування до кадрового резерву затверджується наказом чи 

розпорядженням керівника державного органу за погодженням з іншими 

органами, якщо для призначення на посади, на які формується кадровий резерв, 

передбачається погодження кандидатур з цими органами.  

Пропозиції щодо резерву на посади, призначення на які здійснюється 

органами вищого рівня (крім першої – третьої категорій, призначення на які 

здійснюється Президентом України та Кабінетом Міністрів України), 

розглядаються спеціальними комісіями, утвореними при цих органах. Очолює 

комісію керівник органу або його перший заступник. Склад комісії 

затверджується рішенням відповідного органу.  

Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні 

адміністрації вносять щороку до 1 березня Нацдержслужбі пропозиції щодо 

кандидатур для зарахування до кадрового резерву на посади державних 

службовців першої – третьої категорії, призначення на які здійснюється 

Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом 

Міністрів України, для їх узагальнення та подання в установленому порядку на 

розгляд Кабінету Міністрів України та Адміністрації Президента України.  

Народні депутати України, яким після закінчення строку повноважень або 

дострокового їх припинення за особистою заявою про складення депутатських 

повноважень не надано попередню роботу (посаду) та які не можуть самостійно 

працевлаштуватись, зараховуються до кадрового резерву на посади державних 
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службовців першої – третьої категорії, призначення на які здійснюється 

Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом 

Міністрів України, за пропозиціями, що подаються Нацдержслужбі щороку до 

1 листопада Апаратом Верховної Ради України.  

Протягом року до списків осіб, включених до кадрового резерву на посади, 

зазначені в цьому пункті, можуть вноситися зміни. 

Після зарахування до кадрового резерву на посади, робота на яких 

передбачає доступ до державної таємниці, розглядається питання щодо 

оформлення в установленому порядку допуску до державної таємниці особам, 

які його не мають.  

З працівниками, зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота 

згідно із затвердженими керівниками державних органів чи їхніх структурних 

підрозділів особистими річними планами, де передбачається:  

 вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України і 

Кабінету Міністрів України;  

 систематичне навчання шляхом самоосвіти;  

 періодичне навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних 

закладах (у тому числі зарубіжних);  

 участь у роботі семінарів, нарад, конференцій з проблем та питань 

діяльності державних органів і структурних підрозділів;  

 стажування терміном до двох місяців у державному органі, до кадрового 

резерву якого зараховано працівника;  

 виконання обов’язків державного службовця, на посаду якого зараховано 

працівника до кадрового резерву;  

 залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, 

службових розслідувань;  

 участь у підготовці проектів актів законодавства, інших нормативних 

документів.  
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Контроль за виконанням особистих річних планів осіб, зарахованих до 

кадрового резерву на посади керівників державних органів, покладається на 

керівників органів вищого рівня, на інші посади – на керівників структурних 

підрозділів.  

Методичне керівництво роботою з кадровим резервом, аналіз якісного 

складу кадрового резерву та моніторинг його використання здійснює 

Нацдержслужба.  

Кадрові служби державних органів, на які поширюється дія Закону 

України «Про державну службу», формують кадровий резерв, систематично 

аналізують та узагальнюють практику його формування, вносять пропозиції 

керівництву щодо вдосконалення цієї роботи.  

Якщо посада, до кадрового резерву на яку зараховано працівника, стає 

вакантною, він має переважне право на її заміщення при проведенні 

конкурсу. Просування по службі державного службовця, зарахованого до 

кадрового резерву, або такого, що пройшов стажування чи навчався в 

Національній академії державного управління при Президентові України, може 

здійснюватися за рішенням керівника відповідного державного органу поза 

конкурсом.  

Керівник державного органу несе відповідальність за ефективну 

підготовку і використання кадрового резерву. У разі заміщення вакантної 

посади керівник державного органу в поданні про призначення кандидата на 

цю посаду повинен зазначити, протягом якого періоду він перебував у 

кадровому резерві, яким чином виявив себе, а якщо не перебував – подати 

обгрунтовані пояснення причини невикористання кадрового резерву.  

Перебування працівника у кадровому резерві може припинитися з його 

власної ініціативи або за вмотивованою пропозицією керівника відповідного 

державного органу. Виключення із списків кадрового резерву оформляється 

наказом чи розпорядженням керівника. 
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8.2 Правовий статус посадових осіб місцевих органів виконавчої 

влади. Порядок проходження та припинення служби в місцевих органах 

виконавчої влади 

 

В законі України «Про місцеві державні адміністрації» не міститься 

визначення поняття «посадова особа». Відповідно до закону України «Про 

державну службу» посада державної служби – визначена структурою і штатним 

розписом первинна структурна одиниця державного органу з установленими 

відповідно до законодавства посадовими обов’язками у межах повноважень, 

визначених частиною першою ст. 1 цього Закону. Посадовими особами 

відповідно вважаються керівники та заступники керівників державних органів 

та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими 

нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та 

консультативно-дорадчих функцій. 

В законі України «Про місцеві державні адміністрації» встановлені вимоги 

до посадових осіб місцевих державних адміністрацій: 

– громадяни України; 

– мають відповідну освіту і професійну підготовку; 

– володіють державною мовою, регіональними мовами або мовами меншин 

в обсягах, достатніх для виконання службових обов’язків відповідно до вимог 

статті 11 Закону України «Про засади державної мовної політики». 

Голови місцевих державних адміністрацій, їх заступники, керівники 

структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій не можуть бути 

народними депутатами України або суміщати свою службову діяльність з 

іншою, в тому числі на громадських засадах, крім викладацької, наукової та 

творчої діяльності у позаробочий час, входити до складу керівного органу чи 

наглядової ради підприємства чи іншої організації, що має на меті одержання 

прибутку. Не можуть бути призначені на посади в місцеві державні 

адміністрації особи, які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо 

ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.  
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Місцеві державні адміністрації очолюють голови відповідних місцевих 

державних адміністрацій.  

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду 

Президентом України за поданням Прем’єр-міністра України на строк 

повноважень Президента України. Кандидатури на посади голів районних 

державних адміністрацій Прем’єр-міністру України вносяться головами 

відповідних обласних державних адміністрацій. На кожну посаду вноситься 

одна кандидатура.  

Президент України може доручити Прем’єр-міністру України внести 

подання про призначення головою місцевої державної адміністрації іншої 

кандидатури.  

Голови місцевих державних адміністрацій набувають повноважень з 

моменту призначення. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій 

припиняються Президентом України у разі:  

1) порушення ними Конституції України і законів України;  

2) втрати громадянства, виявлення факту подвійного громадянства;  

3) визнання судом недієздатним;  

4) виїзду на проживання в іншу країну;  

5) набрання законної сили обвинувальним вироком суду;  

6) порушення вимог несумісності;  

8) висловлення недовіри двома третинами від складу відповідної ради; 

9) подання заяви про звільнення з посади за власним бажанням.  

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій можуть бути 

припинені Президентом України у разі:  

1) прийняття відставки голови відповідної обласної державної 

адміністрації;  

2) подання Прем’єр-міністра України з підстав, передбачених 

законодавством про державну службу; 

3) висловлення недовіри простою більшістю голосів від складу відповідної 

ради;  
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4) з інших підстав, передбачених цим та іншими законами України; 

5) з ініціативи Президента України. 

Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються 

також у разі їх смерті.  

У разі обрання нового Президента України голови місцевих державних 

адміністрацій продовжують здійснювати свої повноваження до призначення в 

установленому порядку нових голів місцевих державних адміністрацій. 

Перший заступник та заступники голів місцевих державних адміністрацій 

виконують обов’язки, визначені головами відповідних державних 

адміністрацій, і несуть персональну відповідальність за стан справ на дорученій 

їм ділянці роботи.  

Перший заступник та заступники голови обласної державної адміністрації 

призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної 

адміністрації за погодженням із Кабінетом Міністрів України. Перший 

заступник та заступники голови районної державної адміністрації 

призначаються на посаду та звільняються з посади головою районної державної 

адміністрації за погодженням з головою обласної державної адміністрації.  

Перші заступники та заступники голів місцевих державних адміністрацій 

заявляють про припинення своїх повноважень новопризначеним головам 

місцевих державних адміністрацій у день їх призначення. 

Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій 

очолюють відповідні підрозділи і несуть персональну відповідальність перед 

головами відповідних державних адміністрацій за виконання покладених на ці 

підрозділи завдань.  

Керівники структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій 

призначаються на посаду та звільняються з посади головами відповідних 

державних адміністрацій за погодженням з органами виконавчої влади вищого 

рівня в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України. 
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8.3 Правовий статус посадової особи органів місцевого 

самоврядування. Порядок проходження та припинення служби в органах 

місцевого самоврядування 

 

Відповідно до закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка 

працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові 

повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-

дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. Дія 

цього Закону не поширюється на технічних працівників та обслуговуючий 

персонал органів місцевого самоврядування.  

Посадами в органах місцевого самоврядування є:  

– виборні посади, на які особи обираються територіальною громадою;  

– виборні посади, на які особи обираються або затверджуються 

відповідною радою;  

– посади, на які особи призначаються сільським, селищним, міським 

головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній 

основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. 

Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування визначається 

Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про місцеві вибори», «Про 

службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами України.  

Посадові особи місцевого самоврядування діють лише на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та 

керуються у своїй діяльності Конституцією України і законами України, актами 

Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого 

самоврядування, а в Автономній Республіці Крим – також нормативно-

правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради 

міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої 

компетенції.  



376 

 

На посадових осіб місцевого самоврядування поширюється дія 

законодавства України про працю з урахуванням особливостей, передбачених 

цим Законом.  

Основними обов’язками посадових осіб місцевого самоврядування є:  

– додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових 

актів, актів органів місцевого самоврядування; забезпечення відповідно до їх 

повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;  

– додержання прав та свобод людини і громадянина;  

– збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм 

відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, 

яка згідно із законом не підлягає розголошенню;  

– постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної 

кваліфікації;  

– сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і 

творчість у роботі;  

– шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого 

самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, 

авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;  

– недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам 

місцевого самоврядування та держави.  

Посадова особа місцевого самоврядування має право: 

 на повагу особистої гідності, справедливе і шанобливе ставлення до себе 

з боку керівників, співробітників і громадян;  

 на оплату праці залежно від посади, яку вона займає, рангу, який їй 

присвоєно, якості, досвіду та стажу роботи;  

 на просування по службі відповідно до професійної освіти, результатів 

роботи та атестації;  

 на безпечні та необхідні для високопродуктивної роботи умови праці;  

 на соціальний і правовий захист;  
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 отримувати в порядку, встановленому законодавством, від відповідних 

органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від їх 

підпорядкування та форм власності, об’єднань громадян, окремих осіб 

матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх службових обов’язків;  

 у порядку і в межах, встановлених законом, отримувати інформацію 

щодо матеріалів своєї особової справи та ознайомлюватися з іншими 

документами, що стосуються проходження нею служби в органах місцевого 

самоврядування, отримувати від керівників органу місцевого самоврядування 

відповідні пояснення та давати особисті пояснення;  

 вимагати проведення службового розслідування з метою спростування 

безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри щодо неї;  

 захищати свої законні права та інтереси в органах державної влади, 

органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого 

самоврядування та в судовому порядку. 

Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування здійснюється:  

– на посаду сільського, селищного, міського голови в порядку, 

встановленому Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;  

– на посаду голови та заступників голови районної, районної у місті, 

обласної ради, заступника міського голови – секретаря Київської міської ради, 

секретаря сільської, селищної, міської ради, голови постійної комісії з питань 

бюджету обласної, Київської та Севастопольської міських рад шляхом обрання 

відповідною радою;  

– на посади заступників сільського, селищного, міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради 

шляхом затвердження відповідною радою;  

– на посади керівника секретаріату (керуючого справами) районної, 

обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласних і районних 

рад, керівників відділів, управлінь та інших працівників органів місцевого 
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самоврядування шляхом призначення відповідно сільським, селищним, міським 

головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на конкурсній 

основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.  

Проведення конкурсу, випробування та стажування при прийнятті на 

службу в органи місцевого самоврядування здійснюється в порядку, 

визначеному законодавством України про державну службу.  

У разі необхідності, за згодою сторін, посадова особа місцевого 

самоврядування може бути переведена на рівнозначну чи нижчу посаду або 

посаду радника чи консультанта без конкурсного відбору.  

Голови районних, районних у містах, обласних рад, Київський та 

Севастопольський міський голова та міські голови (міст обласного і 

республіканського в Автономній Республіці Крим значення) мають право 

самостійно (без конкурсу) добирати та приймати на службу своїх помічників, 

радників (патронатну службу).  

На час відсутності (відпустки) посадових осіб органів місцевого 

самоврядування (крім виборних посад) для виконання їх повноважень можуть 

прийматися на службу особи за строковим трудовим договором (контрактом).  

Громадяни України, які вперше приймаються на службу в органи 

місцевого самоврядування (за винятком посад, зазначених в абзаці другому ч. 1 

ст. 10 цього Закону), у день прийняття відповідного рішення складають 

Присягу такого змісту: «Усвідомлюючи свою високу відповідальність, 

урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, 

неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти 

втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, 

сумлінно виконувати свої посадові обов’язки».  

Посадова особа місцевого самоврядування, яка вперше приймається на 

службу в органи місцевого самоврядування, вважається такою, що вступила на 

посаду, з моменту складення Присяги.  
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Присяга вважається складеною, якщо після її зачитування громадянин 

України скріплює Присягу своїм підписом. Підписаний текст Присяги 

зберігається за місцем служби.  

Про складення Присяги робиться запис у трудовій книжці із зазначенням 

дати складення Присяги.  

Особа, яка відмовилася від складення Присяги (за винятком осіб, обраних 

на посади, зазначені в абзаці другому частини першої ст. 10 цього Закону), 

вважається такою, що не вступила на посаду, а рішення про її призначення, 

обрання чи затвердження вважається таким, що втратило юридичну силу.  

Особи, які вперше були обрані на посади сільських, селищних, міських 

голів, голів рад, складають Присягу на сесії відповідної ради, текст якої 

визначено в частині першій цієї статті. 

На службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті 

особи:  

1) визнані судом недієздатними;  

2) які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість 

не погашена або не знята в установленому законом порядку;  

3) які за рішенням суду позбавлені права займати посади в органах 

державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування 

протягом установленого строку;  

4) на яких протягом останнього року накладалися адміністративні 

стягнення за вчинення корупційних правопорушень;  

5) які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування 

будуть безпосередньо підпорядковані близьким особам. 

На посадових осіб місцевого самоврядування поширюються вимоги та 

обмеження, встановлені Законом України «Про засади запобігання і протидії 

корупції». 

Інші обмеження, пов’язані із проходженням служби в органах місцевого 

самоврядування, встановлюються виключно законами України.  
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У разі виникнення конфлікту інтересів протягом строку здійснення 

повноважень сільський, селищний, міський голова, секретар сільської, 

селищної, міської ради, голова, заступник голови обласної, районної ради 

зобов’язаний негайно доповісти про це відповідній раді та вжити всіх 

необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів.  

У разі виникнення конфлікту інтересів протягом часу перебування на 

посаді посадова особа місцевого самоврядування, крім посадових осіб, 

зазначених у частині першій цієї статті, зобов’язана негайно доповісти про це 

своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник посадової особи 

місцевого самоврядування зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, 

спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання 

відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого 

виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений 

законодавством.  

Примітка. Термін «конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному 

в Законі України «Про запобігання корупції». 

Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися 

правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених 

Законом України «Про запобігання корупції». 

Посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані подавати 

декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання 

корупції». 

В органах місцевого самоврядування встановлюються такі категорії посад:  

 перша категорія – посади Київського міського голови, голів обласних рад 

та Севастопольського міського голови;  

 друга категорія – посади Сімферопольського міського голови, міських 

(міст – обласних центрів) голів; заступників голів обласних рад та 

Севастопольського міського голови, заступника міського голови – секретаря 

Київської міської ради;  
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 третя категорія – посади перших заступників та заступників міських голів 

(міст – обласних центрів) з питань діяльності виконавчих органів ради; 

секретарів міських (міст – обласних центрів та міста Сімферополя) рад, міських 

голів (міст обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим 

значення, крім міст – обласних центрів), голів районних, районних у містах 

рад; керуючих справами виконавчих апаратів обласних та Севастопольської 

міської рад;  

 четверта категорія – посади голів постійних комісій з питань бюджету 

обласних, Київської та Севастопольської міських рад (у разі коли вони 

працюють у раді на постійній основі), керівників управлінь і відділів 

виконавчого апарату обласних, Севастопольської міської та секретаріату 

Київської міської рад, секретарів міських (міст обласного і республіканського в 

Автономній Республіці Крим значення) рад, заступників міських (міст 

обласного і республіканського в Автономній Республіці Крим значення) голів з 

питань діяльності виконавчих органів ради, керуючих справами (секретарів) 

виконавчих комітетів, директорів, перших заступників, заступників директорів 

департаментів міських (міст обласного і республіканського в Автономній 

Республіці Крим значення) рад, міських (міст районного значення) голів, 

селищних і сільських голів, посади заступників голів районних рад; 

 п’ята категорія – керуючих справами виконавчих апаратів районних рад, 

керуючих справами (секретарів) виконавчих комітетів районних у містах рад, 

помічників голів, радників (консультантів), спеціалістів, головних бухгалтерів 

управлінь і відділів виконавчого апарату обласних, секретаріатів Київської та 

Севастопольської міських рад, керівників управлінь, відділів та інших 

виконавчих органів міських (міст обласного і республіканського в Автономній 

Республіці Крим значення) рад та їх заступників, керівників відділів 

(підвідділів) у складі самостійних управлінь, відділів виконавчих органів 

міських (міст обласного значення) рад, посади заступників міських (міст 

районного значення), сільських, селищних голів з питань діяльності виконавчих 
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органів ради, секретарів міських (міст районного значення), сільських, 

селищних рад; 

 шоста категорія – посади керуючих справами (секретарів) виконавчих 

комітетів міських (міст районного значення), сільських, селищних рад, 

керівників структурних підрозділів виконавчого апарату районних та 

секретаріатів районних у містах Києві та Севастополі рад та їх заступників, 

керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів виконавчих 

органів міських (міст районного значення), районних у містах рад та їх 

заступників, помічників голів, радників, консультантів, начальників секторів, 

головних бухгалтерів, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних 

підрозділів виконавчих органів міських (міст обласного значення та міста 

Сімферополя) рад;  

 сьома категорія – посади радників, консультантів секретаріатів районних 

у містах рад, спеціалістів виконавчих органів районних у містах, міських (міст 

районного значення) рад, спеціалістів виконавчих органів сільських, селищних 

рад.  

Віднесення інших посад органів місцевого самоврядування, не зазначених 

у цій статті, до відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування 

здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням керівників відповідних 

органів місцевого самоврядування.  

При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування 

присвоюються ранги у межах відповідної категорії посад.  

Встановлюються такі ранги посадових осіб місцевого самоврядування:  

– особам, які займають посади, віднесені до першої категорії, може бути 

присвоєно 3, 2 і 1 ранг;  

– особам, які займають посади, віднесені до другої категорії, може бути 

присвоєно 5, 4 і 3 ранг;  

– особам, які займають посади, віднесені до третьої категорії, може бути 

присвоєно 7, 6 і 5 ранг;  
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– особам, які займають посади, віднесені до четвертої категорії, може бути 

присвоєно 9, 8 і 7 ранг;  

– особам, які займають посади, віднесені до п’ятої категорії, може бути 

присвоєно 11, 10 і 9 ранг;  

– особам, які займають посади, віднесені до шостої категорії, може бути 

присвоєно 13, 12 і 11 ранг;  

– особам, які займають посади, віднесені до сьомої категорії, може бути 

присвоєно 15, 14 і 13 ранг.  

Ранги, які відповідають посадам першої та другої категорій, а також ранги 

сільським, селищним, міським головам, головам районних, районних у містах 

рад присвоюються рішенням відповідної ради в межах відповідної категорії 

посад.  

Ранги, які відповідають посадам третьої – сьомої категорії, присвоюються 

відповідно сільським, селищним, міським головою, головою обласної, 

районної, районної у місті ради.  

Ранги присвоюються відповідно до займаної посади, рівня професійної 

кваліфікації, результатів роботи.  

Ранги присвоюються одночасно з обранням (прийняттям) на службу в 

органи місцевого самоврядування або обранням (призначенням) на вищу 

посаду. Особам, які призначаються на посади з випробувальним строком, ранги 

присвоюються після його закінчення, за результатами роботи. Особам, які 

призначені на посади і мають ранги посадових осіб місцевого самоврядування 

або ранги державного службовця, присвоєні за попереднім місцем роботи, 

надбавка за ранг у період випробувального строку виплачується відповідно до 

цих рангів.  

Черговий ранг присвоюється за умови, якщо посадова особа успішно 

відпрацювала на займаній посаді не менш як 2 роки.  

За виконання особливо відповідальних завдань посадовій особі місцевого 

самоврядування може бути присвоєно черговий ранг достроково у межах 

відповідної категорії посад.  
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За сумлінну працю при виході на пенсію посадовій особі місцевого 

самоврядування може бути присвоєно черговий ранг поза межами відповідної 

категорії посад.  

Посадова особа місцевого самоврядування може бути позбавлена 

присвоєного відповідно до цього Закону рангу лише за вироком суду.  

Якщо посадова особа місцевого самоврядування обрана чи призначена на 

посаду нижчої категорії або залишила службу в органі місцевого 

самоврядування, за нею зберігається присвоєний ранг.  

У трудовій книжці посадової особи місцевого самоврядування робиться 

запис про присвоєння, зміну чи позбавлення її відповідного рангу.  

За рішенням органу місцевого самоврядування створюється кадровий 

резерв для зайняття посад і просування по службі, який затверджується 

сільським, селищним, міським головою, головою районної, районної у місті, 

обласної ради.  

До кадрового резерву зараховуються особи, які виявили бажання зайняти 

посаду в органах місцевого самоврядування і мають відповідну кваліфікацію та 

освіту або здобувають її.  

Кадровий резерв формується:  

– з посадових осіб місцевого самоврядування, які підвищили кваліфікацію 

або пройшли стажування і рекомендовані атестаційною комісією на вищі 

посади;  

– з державних службовців, які бажають перейти на службу в органи 

місцевого самоврядування;  

– з спеціалістів виробничої, соціально-культурної, наукової та інших сфер, 

а також випускників навчальних закладів відповідного профілю.  

Порядок формування та ведення кадрового резерву посадових осіб 

визначається відповідною радою. Примірний порядок формування кадрового 

резерву розробляється і затверджується Кабінетом Міністрів України.  

З метою оцінки ділових та професійних якостей, а також кваліфікації 

посадових осіб місцевого самоврядування, крім осіб, зазначених у частині 
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другій цієї статті, посадові особи місцевого самоврядування один раз на 4 роки 

підлягають атестації.  

Атестації не підлягають сільські, селищні, міські голови, голови районних 

у містах, районних і обласних рад, секретарі сільських, селищних, міських рад, 

працівники патронатної служби, особи, які перебувають на посаді менше 

одного року, молоді спеціалісти, вагітні жінки чи жінки, які працюють менше 

одного року після виходу на роботу з відпустки по вагітності і пологах чи 

догляду за дитиною, особи, прийняті на посаду на визначений строк.  

Атестаційна комісія створюється за рішенням сільського, селищного, 

міського голови, голови районної у місті, районної, обласної ради. Головою 

атестаційної комісії призначається секретар сільської, селищної, міської ради, 

заступник голови районної у місті, районної, обласної ради. У сільських, 

селищних радах з нечисленними виконавчими органами (до 5 осіб) атестацію 

може проводити сільський, селищний голова.  

Атестаційна комісія працює гласно. Посадова особа має право попередньо 

ознайомитися з матеріалами її атестації, брати участь у засіданні комісії, на 

якому розглядається питання про її атестування, оскаржувати, у разі незгоди, 

рішення атестаційної комісії сільському, селищному, міському голові, голові 

районної у місті, районної, обласної ради протягом 10 днів з дня винесення її 

рішення або до суду.  

За результатами атестації атестаційна комісія робить один з таких 

висновків: про відповідність займаній посаді; про відповідність займаній посаді 

за певних умов (здобуття освіти, проходження стажування, набуття відповідних 

навичок, підвищення кваліфікації тощо); про невідповідність займаній посаді. 

Результати атестації мають рекомендаційний характер.  

Відповідно до висновку атестаційна комісія пропонує сільському, 

селищному, міському голові, голові районної у місті, районної, обласної ради:  

1) визнати посадову особу атестованою;  

2) призначити протягом року повторне атестування (за згодою посадової 

особи);  
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3) зарахувати посадову особу до кадрового резерву або призначити її на 

вищу посаду;  

4) перевести посадову особу на іншу посаду, що відповідає її кваліфікації, 

або звільнити її з займаної посади.  

Спори, що виникають у зв’язку з проведенням атестації, вирішуються 

відповідно до законодавства про порядок вирішення індивідуальних трудових 

спорів.  

Інші питання атестації посадових осіб регулюються положенням про 

проведення атестації, яке затверджується сільським, селищним, міським 

головою, головою районної у місті, районної, обласної ради.  

Типове положення про проведення атестації посадових осіб місцевого 

самоврядування затверджується Кабінетом Міністрів України.  

Граничний вік перебування на службі в органах місцевого самоврядування 

становить 65 років. Ці обмеження не поширюються на посадових осіб 

місцевого самоврядування, які обираються на відповідні посади. 

Після досягнення граничного віку перебування на службі в органах 

місцевого самоврядування посадові особи місцевого самоврядування за 

рішенням відповідного голови можуть бути залишені на посадах радників чи 

консультантів (патронатна служба), якщо такі посади передбачені штатним 

розписом, на умовах строкового трудового договору.  

Організація навчання і підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого 

самоврядування, просування їх по службі, визначення тривалості робочого 

часу, порядку здійснення ними службових відряджень та відшкодування витрат 

на ці відрядження, а також особливості їх дисциплінарної відповідальності, 

вирішення інших питань, пов’язаних із службою в органах місцевого 

самоврядування, забезпечуються у порядку, передбаченому законом.  

Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування 

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю 

України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі 
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і в порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», цим та іншими законами України, а також у разі:  

 порушення посадовою особою місцевого самоврядування Присяги, 

передбаченої ст. 11 Закону;  

 порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого 

самоврядування (ст. 5 цього Закону);  

 неподання відомостей або подання посадовою особою місцевого 

самоврядування неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений 

термін (ст. 13 цього Закону);  

 виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на 

службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах 

місцевого самоврядування (ст. 12 цього Закону);  

 досягнення посадовою особою місцевого самоврядування граничного 

віку перебування на службі в органах місцевого самоврядування (стаття 18 

цього Закону).  

Посадові особи місцевого самоврядування, зазначені в абзацах третьому та 

четвертому статті 3 цього Закону, яких притягнуто до відповідальності за 

корупційні правопорушення, підлягають звільненню з посади у триденний 

строк з дня отримання відповідним органом місцевого самоврядування копії 

відповідного судового рішення, яке набрало законної сили. 

Посадові особи місцевого самоврядування, крім посадових осіб, 

зазначених у частині другій цієї статті, яких притягнуто до відповідальності за 

корупційні правопорушення, підлягають звільненню з посади у порядку, 

визначеному Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Рішення про припинення служби в органах місцевого самоврядування 

може бути оскаржено посадовою особою місцевого самоврядування у порядку, 

визначеному законом.  

Перевибори сільських, селищних, міських голів, зміна керівників органів 

місцевого самоврядування не є підставою для припинення служби посадовими 



388 

 

особами виконавчих органів рад, їх секретаріатів, крім працівників патронатної 

служби. 

 

8.4 Проблемні аспекти кадрової політики місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування 

 

Компетентність управлінських кадрів на місцевому та регіональному 

рівнях є основою успішного здійснення будь-яких реформ. На сьогодні вкрай 

необхідно розробити відповідні стратегічні напрями та інструменти 

забезпечення якісної підготовки державних службовців, а також вдосконалити 

механізми прийняття на державну службу та службу в органах місцевого 

самоврядування. 

Необхідність удосконалення підготовки та перепідготовки державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування визначається практично 

всіма вітчизняними науковцями та практиками. Не можна не погодитись з 

В. Гошовською, яка зазначає, що «необхідність модернізації системи 

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування викликана незадовільним станом 

професіоналізації державної служби». На особливу увагу заслуговують 

визначені автором основні кадрові проблеми місцевого та регіонального 

розвитку України на сучасному етапі, а саме: низька ефективність управління 

на всіх рівнях; незадоволення громадян станом надання управлінських послуг; 

недовіра до органів державної влади з боку населення; нестабільність 

державної служби, яка призводить до постійного відпливу кваліфікованих 

фахівців з органів державної влади; низький рівень професіоналізму державних 

службовців; негативний імідж державної служби в суспільстві. 

Серед головних проблем з кадрового питання на місцевому та 

регіональному рівнях управління слід виділити найбільш небезпечні та такі, що 

потребують негайного вирішення: відсутність кадрової політики щодо 

збереження фахівців в органах державної влади та органах місцевого 
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самоврядування; відсутність самостійності та стратегічного мислення 

посадовців, що часто поєднується з відвертим обслуговуванням ними 

конкретних корпоративних інтересів; призначення керівників управлінь, 

відділів в органах місцевої та регіональної влади здійснюється за принципом 

політичних домовленостей, а не за професійними якостями тощо.  

Пріоритетом державної кадрової політики на сучасному етапі має стати 

залучення професіоналів високого рівня до управління регіонами, розробки 

відповідної стратегії та державної програми. 

Реалізація сучасної стратегії розвитку кадрового потенціалу місцевого 

самоврядування в сучасних умовах повинна виходити з його розуміння як 

самостійного виду управління і потреб місцевого співтовариства і тому 

здійснюватися за допомогою забезпечення найбільш повної відповідності 

муніципальних службовців традиціям і сучасним завданням місцевого 

самоврядування, встановленим законодавством вимогам до професії, етичним 

нормам службової поведінки; створення необхідних умов і можливостей 

муніципальним службовцям для реалізації ними своїх професійних здібностей і 

задоволення результатами професійної діяльності. 

Кадровий потенціал – це можливості працівників, які можуть бути 

приведені в дію в процесі трудової діяльності відповідно до посадових 

обов’язків і поставлених перед суспільством цілей на певному етапі 

суспільного розвитку.. Під кадровим потенціалом місцевого самоврядування 

слід розуміти сукупність здібностей і можливостей службовців муніципального 

рівня управління, які реалізуються для досягнення поточних і перспективних 

цілей в інтересах місцевої громади, регіону і держави. 

Є ряд недоліків і проблем, які негативно впливають на державну кадрову 

політику в регіонах та на імідж державних службовців. Серед них варто назвати 

наступні: низький професіоналізм, відсутність у багатьох управлінців 

адміністративно-господарської практики, а також відсутність об’єктивної 

оцінки особистісних та фахових характеристик, інтелектуальних, 

організаторських здібностей, розпливчастість критеріїв для займання певної 
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посади призвели до наповнення органів державної влади недосвідченими, 

малокомпетентними, безініціативними й безвідповідальними чиновниками. 

Деякі керівники органів влади, як показує аналіз, перестали ефективно 

впливати на стан справ, зловживають службовим становищем, відірвались від 

вирішення назрілих політичних і соціально-економічних проблем. 

Актуальним на сьогодні є запровадження фінансового, парламентського, 

судово-правового, соціального контролю за діяльністю державних службовців, 

гласність, відкритість, прозорість їх діяльності та врахування громадської 

думки, дотримання антикорупційного законодавства. У цьому важливу роль, на 

нашу думку, могла б відігравати співпраця владних структур, контролюючих 

органів з засобами масової інформації, громадськістю. 

Але, нажаль, у значній мірі продовжує переважати пріоритет інтересів 

держави, її органів на місцях над правами і свободами громадян, а 

самостійність, професійна індивідуальність і компетентна виваженість рішень 

державних службовців надмірно зарегламентована різними інструкціями, 

циркулярно-директивними документами не на користь простої людини, сприяє 

поширенню корумпованих дій, зловживань. І, як висновок, варто наголосити, 

що у зв’язку з цим вкрай повільно запроваджується децентралізація і 

деконцентрація управлінської діяльності і повноважень. 

Враховуючи думку Л. Плаксій, варто зазначити, що значну увагу треба 

приділити продуктивному використанню управлінських кадрів, що передбачає 

реорганізацію управлінських процесів, розширення службових повноважень і 

посадових обов’язків, переведення працівників на інші посади «по 

горизонталі», планування і розвиток їх службової кар’єри «по вертикалі».  

До того ж, щоб не накаляти соціальну напругу, потрібно конкретизувати 

механізми всіх видів стимулювання: матеріального, морального для кадрів 

органів державної влади та самоврядування.  

Основні проблеми розвитку кадрового потенціалу місцевого 

самоврядування – одна з центральних соціальних проблем зміцнення місцевого 

самоврядування полягає в забезпеченні зростання професіоналізму і 
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компетентності керівників і спеціалістів органів місцевої влади, тобто в 

забезпеченні розвитку кадрового потенціалу. Необхідно відзначити основні 

суперечності реалізації та розвитку кадрового потенціалу місцевого 

самоврядування. До цих суперечностей відносять: протиріччя між ставленням 

до місцевого самоврядування та муніципальної служби як до державного 

управління на місцях, що зберігається, і сучасним розумінням муніципальної 

служби, і пов’язаними з ним громадськими очікуваннями; протиріччя між 

вимогами, що пред’являються суспільством в особі місцевого співтовариства 

до професії муніципального службовця та її власника і сьогоднішнім їх 

змістом; протиріччя між професійними, громадянськими і моральними 

якостями муніципальних службовців; суперечність між об’єктивними вимогами 

до професіограми муніципального службовця і реалізацією цих вимог у 

практиці професійної підготовки та перепідготовки муніципальних службовців 

Крім цього, до найбільш глобальних проблем слід віднести: значні зміни 

структури і завдань органів державної влади та місцевого самоврядування, 

ускладнення управлінської діяльності, зростання персональної відповідальності 

посадових осіб державної та муніципальної служби за прийняті рішення, що 

зумовлюють підвищення вимог до рівня професійної компетентності керівників 

і фахівців, а також необхідність нормативного закріплення цих вимог. 

З огляду на те, що професійна діяльність муніципального службовця має 

публічний характер і спрямована на організацію та регулювання відносин між 

громадянами і соціумом, вона вимагає різнобічного професійного потенціалу 

муніципальних службовців і передбачає їх особистісний інтенсивний 

професійний розвиток. Професіоналізм муніципальних службовців має 

трактуватися як цілком конкретне соціальне явище, оскільки сьогодні 

чиновнику вже недостатньо мати «волю до влади», він повинен бути вже не 

тільки фіксатором соціальної картини і генератором пропозицій з оптимізації 

ситуації, а передусім, управлінцем-менеджером, який проводить в життя власні 

ідеї та напрацювання, відповідальним не стільки за висунуті ним пропозиції, 

скільки за їх реалізацію в повсякденному житті соціуму.  
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Загалом можна констатувати, що наслідками невиваженої та недосконалої 

кадрової політики на регіональному та місцевому рівнях стало ось що:  

  руйнування кадрового потенціалу державної служби, особливо на 

місцевому рівні, де статус, умови матеріального забезпечення та соціального 

захисту державних службовців не відповідають рівню покладеної на них 

відповідальності; 

 різке зростання скарг громадян, представників політичних партій, 

громадських організацій щодо порушень законодавства про державну службу 

та боротьбу з корупцією; 

 загострення протистояння з органами місцевого самоврядування та 

територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади (значна 

частина кризових ситуацій у регіонах останнім часом була викликана нечітким 

розподілом повноважень між місцевими державними адміністраціями, 

місцевими радами і їх виконкомами, міськими головами тощо, в той час як 

фактично відсутні вияви конфліктності по лінії «влада-громадськість»). 

Отже, проблема формування кадрового потенціалу місцевих органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування криється передусім у 

відсутності професійного підходу в кадровій політиці – вимоги якості 

управління не закріплені ні в Конституції, ні в законах України. 

Формуючи ефективну кадрову політику, необхідним є насамперед 

системний підхід до оцінки кадрового потенціалу місцевого самоврядування, 

облік кількісних і якісних параметрів, їх взаємообумовленості, закономірностей 

і тенденцій розвитку за відносно тривалий період часу, а також порівняльний 

аналіз показників цього процесу.  

Загальними пріоритетними напрямами кадрової політики в системі органів 

місцевого самоврядування є: 

– формування ефективної та оптимальної структури органів місцевого 

самоврядування, адекватної завданням і функціям держави; 
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– підвищення ефективності діяльності органів місцевої влади та управління 

за рахунок зростання професіоналізму службовців органів місцевого 

самоврядування; 

– підвищення престижу муніципальної служби та авторитету службовців 

органів місцевого самоврядування; 

– удосконалення системи професійного розвитку кадрів органів місцевого 

самоврядування; 

– створення ефективних механізмів затребуваності кадрів в муніципальних 

органах влади і управління. 

Відповідно до пріоритетів визначаються й основні принципи і завдання 

роботи з кадрами в цій сфері. До основних принципів слід віднести: 

– підбір і розстановка працівників за професійними, діловими і моральними 

якостями з урахуванням громадянської позиції людини; 

– відкритість доступу громадян до муніципальної службі відповідно до їх 

здібностей, інтересів і професійної підготовки; 

– рівність оплати праці за однаковий обсяг і рівень відповідальності 

незалежно від відомчої належності; 

– вирішення кадрових питань на основі демократичних процедур зі 

збереженням при цьому необхідної конфіденційності; 

– оновлюваності кадрів у поєднанні з їх наступністю, досягнення 

позитивної стабілізації персоналу на основі внутрішньо- і міжвідомчої ротації, 

а також за рахунок постійного припливу молодих спеціалістів; 

– підконтрольність службовців органів місцевого самоврядування 

суспільству й народу, персональна відповідальність керівника за якість і 

ефективність роботи з персоналом; 

– неприпустимість необгрунтованої зміни кадрового складу органів 

місцевої влади та управління при зміні політичного лідера (виборної посадової 

особи); 

– гарантованість просування по службі; 
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– матеріально-фінансові гарантії, що забезпечують гідний рівень життя 

службовця та його родини на весь період служби в органах місцевого 

самоврядування і після виходу на пенсію; 

– професійна перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері 

державного управління місцевого самоврядування депутатів представницьких 

органів муніципальних утворень. 

Одним із найважливіших завдань державної кадрової політики в системі 

органів місцевого самоврядування є професійний розвиток персоналу. 

Реалізація цього завдання передбачає формування та розвиток системи 

безперервної професійної освіти кадрів для органів місцевого самоврядування 

на базі спеціалізованих вищих навчальних закладів. 

Формування належного кадрового забезпечення, зокрема через створення 

ефективної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

посадових осіб місцевого самоврядування, сьогодні розглядається як одна з 

важливих інституціональних умов для впровадження державної стратегії 

регіонального розвитку. Без налагодження в областях безперервного 

професійного навчання персоналу неможливо вирішити завдання поліпшення 

якості управлінських послуг, які надаються громадянам органами місцевого 

самоврядування. Зрозуміло, що організація професійного навчання 

управлінських кадрів є проблемою загальнодержавного значення і, відповідно, 

вимагає єдиного підходу до її розв’язання у масштабах держави. Однак пошуки 

ефективної моделі організації підвищення кваліфікації управлінців у 

децентралізованій державі, зважаючи на регіональні відмінності, неодмінно 

приведуть до вибору гнучкого підходу до навчання працівників органів 

місцевого самоврядування в конкретних областях з урахуванням їх специфіки. 

Дієвість системи підвищення кваліфікації характеризується передусім 

оперативністю надання необхідних знань та масштабним охопленням різних 

категорій державних службовців та посадових осіб. Разом з тим існує низка 

проблем щодо вивчення концептуальних засад та ефективності навчання в 

системі підвищення кваліфікації України. Впровадження короткотермінових 
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семінарів є найбільш оперативною формою надання нової інформації. Як 

правило, короткотермінові семінари сприяють освоєнню поточної інформації, 

яка необхідна для виконання службових обов’язків. Подібні семінари є 

достатньо поширеною формою але не стільки у навчальних закладах 

підвищення кваліфікації, скільки в органах влади, що фіксується окремим 

розділом у річних планах роботи. В умовах професійного зростання кадрового 

потенціалу теоретичне та інформаційне забезпечення підвищення кваліфікації 

державних службовців та посадових осіб ще тривалий час може бути важливим 

напрямом роботи регіональних центрів перепідготовки та підвищення 

кваліфікації. Разом з тим у системі підвищення кваліфікації вже назріла потреба 

у посиленні та систематичній роботі щодо впровадження інтерактивних форм 

навчання, які повинні прийти на зміну «академічних» форм і методів навчання 

аби використовуватися у певному їх співвідношенні з урахуванням навчальних 

потреб службовців того чи іншого регіону. Йдеться про необхідність 

застосування тренінгових програм, основне завдання яких полягатиме в 

здобутті державними службовцями та посадовими особами необхідних умінь і 

навичок. Завдання тренінгових програм мають спрямовуватися на 

удосконалення адміністративної та управлінської діяльності, суттєво 

підвищити професійний рівень та імідж державних службовців та посадових 

осіб органів влади всіх рівнів. «Інформаційно-академічні» навчальні програми 

повинні давати теоретичні основи і оперативно відповідати на інформаційні 

запити часу. Інтерактивні навчальні програми спрямовуються на здобуття 

певних навичок. Поєднання та поступовий перехід від «інформаційно-

академічних» до інтерактивних видів навчання в системі підвищення 

кваліфікації є основою професійного зростання кадрів шляхом удосконалення 

необхідних для роботи умінь та навичок. 

Основними принципами функціонування і побудови системи безперервної 

професійної освіти кадрів для місцевого самоврядування є такі: 

– орієнтованість системи на реалізацію законодавчих актів у сфері освіти 

та державної кадрової політики через сферу підготовки, перепідготовки та 
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підвищення кваліфікації службовців органів місцевого самоврядування. 

Система повинна функціонувати таким чином, щоб кадри, підготовлені для 

діяльності в будь-якій галузі і на будь-якому рівні управління, добре розуміли 

сутність проведеної державної політики (в єдності всіх її складових – 

фінансово-економічної, соціальної, культурної, освітньої та інших) і вміли у 

своїй галузі діяльності найбільш ефективно її реалізувати; 

– безперервність процесу навчання кожного службовця. Цей принцип 

передбачає, що кожен службовець органу місцевого самоврядування повинен 

бути охоплений системою освіти кадрів; 

– відбір і залучення контингенту, що забезпечує високу ефективність 

функціонування системи. Ефективність функціонування будь-якої системи 

визначається співвідношенням між результатами її функціонування та 

витратами. Ефективність системи безперервної освіти кадрів для органів 

місцевого самоврядування може бути забезпечена таким підбором контингенту, 

коли в найбільш придатних за своїми здібностями до муніципальної службі 

осіб формується потреба в отриманні відповідної спеціальної профільної 

освіти; коли особи, які пройшли відповідну професійну підготовку, отримують 

найбільш адекватне їх потребам і знанням (у тому числі набутих у процесі 

навчання) місце в органах місцевого самоврядування (працевлаштування); 

– коли муніципальні службовці мають можливість отримати саме ті знання 

та навички, які допомагають їм більш ефективно виконувати функції на своєму 

робочому місці і підніматися службовими щаблями;  

– випереджальний характер навчання. Цей принцип передбачає таке 

функціонування системи, за якого обсяг навичок і знань, якими володіє 

муніципальний службовець, дає йому можливість вирішувати більш складні 

завдання, ніж ті, які він зазвичай вирішує на своєму робочому місці. Разом з 

тим така ситуація вимагає, щоб система роботи з кадрами в муніципальних 

органах управління, в умовах ризику і невизначеності, що нині склалися, 

дозволяла все більшою мірою реалізовувати здібності службовця; 
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– системна єдність гуманітарної, управлінської, фінансово-економічної, 

соціальної і правової підготовки, у поєднанні з поглибленою спеціалізацією в 

галузі менеджменту, економіки або права та обліку регіональних особливостей. 

Відповідно до цього принципу знання та навички муніципального службовця 

повинні включати чотири головні блоки: гуманітарно-суспільствознавчий як 

базовий, що дає загальне розуміння соціальних процесів, методологію та 

методику їх вивчення і розв’язання соціальних проблем; управлінський 

(менеджерський) як центральний, що виражає технологічну сутність 

управління; соціальний, фінансово-економічний, що дає можливість аналізу 

економічної бази соціальних явищ та економічних можливостей тих чи інших 

управлінських рішень; правовий, що дає можливість оцінювати правову 

спроможність тих чи інших управлінських рішень. Підготовка муніципальних 

службовців має здійснюватися з акцентом на одному з трьох останніх блоків з 

отриманням відповідно до кваліфікації працівника «менеджер» (цей тип 

працівника повинен бути найбільш поширеним на муніципальній службі), 

«економіст» або «юрист». Саме взаємозв’язки між блоками знань повинні лягти 

в основу формування системного мислення, заснованого на розумінні законів 

самоорганізації або синергізму, що визначають багато сторін життєдіяльності 

соціально-економічних комплексів, якими є територіальні ділення; 

– єдність навчання і виховання. Реалізація цього принципу дає можливість 

готувати муніципального службовця, орієнтованого на реалізацію суспільних 

інтересів, виконання юридичних і пануючих у суспільстві моральних норм. Цей 

принцип найбільш важливо реалізувати на більш низьких рівнях системи 

безперервної освіти кадрів для органів місцевого самоврядування; 

– обов’язковість для муніципального службовця отримання додаткових 

знань, навичок та вмінь у системі безперервної освіти за будь-яких 

горизонтальних і вертикальних переміщень. Будь-яке переміщення 

муніципального службовця неминуче означає зміну характеру і змісту його 

праці, що потребує підкріплення додатковими знаннями й уміннями; 
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– висока універсальність знань, умінь і навичок, що набуваються в системі 

безперервної освіти муніципальних службовців, дозволяє тим, хто пройшов цю 

систему, ефективно працювати в суміжних галузях професійної діяльності і на 

різних рівнях; 

– функціонування на основі поєднання державного замовлення, 

муніципального замовлення, залучення коштів з інших джерел і при певній 

відповідальності того, хто навчається перед суб’єктом, що надав кошти для 

навчання; 

Крім цього, необхідно широко розвивати конкурсну систему заповнення 

вакантних посад муніципальної служби, створювати ефективну систему 

атестації муніципальних службовців. Повсюдно слід створити комісії з етики 

муніципальних службовців, розробити та прийняти Кодекс професійної етики 

муніципального службовця. Потрібно кардинально змінити психологію 

мислення муніципальних службовців. 

Особливу увагу слід приділити створенню на рівні держави нового 

мотиваційного механізму – такого, що стимулює посадовця до постійного 

оновлення своїх професійних знань, умінь, навичок. Механізм професійної 

мотивації є одним із найбільш дієвих механізмів підвищення результативності 

роботи муніципальних службовців і полягає в наданні їм можливості для 

професійного розвитку та кар’єрного зростання. Розгляд кадрового потенціалу 

муніципальної служби з точки зору компетентнісного підходу означає, що 

професійний розвиток службовця є не тільки зміна його компетенції, але й 

вимагає, відповідно, підвищення його компетентності, що виражається у 

розбудові особистісних і ділових якостей, глибшому освоєнні норм і правил 

корпоративної культури, професійних та етичних цінностей тощо. 

Таким чином, професійний розвиток службовців складається з двох 

аспектів: професійно-кваліфікаційного розвитку, що пов’язаний передусім із 

навчанням і самоосвітою кадрів (підвищення компетентності), і професійно-

посадового розвитку, що, у свою чергу, пов’язаний з вирішенням завдань 

службово-кар’єрного зростання, раціональним використанням здібностей 
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кожного працівника (зміна компетенції). При цьому професійне навчання має 

бути випереджальним за змістом, постійним, безперервним, спрямованим на 

розвиток і збагачення кадрового потенціалу, що спонукає працівників до 

сумлінної та ефективної праці. Професійний розвиток є не тільки зміною 

компетенції, а й її підвищення, що вимагає, відповідно, перебудови 

особистісних і ділових якостей, більш глибокого освоєння норм і правил 

корпоративної культури, професійних і етичних цінностей. 

В основу діючого нині в Україні професійного навчання управлінських 

кадрів покладена адаптація отриманого ними раніше фаху до професійної 

діяльності у сфері державного управління або місцевого самоврядування. Для 

цієї мети створено і функціонує на основі відповідної нормативно-правової 

бази загальнонаціональна система підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування 

(далі – Національна система). 

В організаційну структуру Національної системи входять: 

Національна академія державного управління при Президентові України 

(далі – Національна академія) з її Дніпропетровським, Львівським, Одеським та 

Харківським регіональними інститутами державного управління – провідний 

державний вищий навчальний заклад у цієї системі, якій готує магістрів 

державного управління за програмою, яка має акредитацію Європейської 

акредитаційної асоціації з державного управління; 16 акредитованих вищих 

навчальних закладів Міністерства освіти і науки України, що готують магістрів 

державної служби; Академія муніципального управління, яка готує на базі 

середньої освіти бакалаврів та спеціалістів для роботи в органах місцевого 

самоврядування та в певних сферах державного управління; 27 (у тому числі 

чотири – в регіональних інститутах Національної академії) центрів 

перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування; понад 70 галузевих навчальних 

закладів післядипломної освіти. 
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Важливими завданнями щодо подолання кадрової кризи у сфері місцевого 

самоврядування є, по-перше, здійснення докорінних змін у системі добору й 

розстановки кадрів для служби в місцевих органах, впровадження відповідних 

заходів з подальшої професіоналізації служби в цих органах, демократичних 

принципів формування депутатського корпусу місцевих рад; по-друге, 

підвищення якості професійного навчання посадових осіб місцевого 

самоврядування відповідно до сучасних потреб реформування місцевої влади, 

удосконалення з цією метою й подальший розвиток Національної системи. 

За першим напрямом необхідно вирішити такі завдання: 

– запровадити демократичні професійні стандарти у сфері державного 

управління та місцевого самоврядування, що потребує, передусім, формування 

якісно нової професійної ментальності службовця нового типу, спроможного 

працювати на засадах патріотизму, порядності, публічності, прозорості в 

інтересах громадян; 

– відмовитись від пропорційної системи виборів місцевих рад за 

закритими партійними списками, здійснити перехід до змішаної системи 

виборів – мажоритарної (50%) та за відкритими партійними списками (50%). Це 

сприятиме подоланню відчуженості органів місцевого самоврядування від 

населення, корпоратизації, закритості і непрозорості їх діяльності; 

стимулювання праці посадових осіб місцевого самоврядування, безпосередню 

участь громадських інститутів у розробці засад та здійсненні заходів з 

трансформації місцевого самоврядування;  

– підвищити правову культуру населення шляхом правової інформаційної 

просвіти, поширення конкретних знань про діяльність органів місцевого 

самоврядування, їх обов’язки перед громадою, знань про права та обов’язки 

громадян. 

Отже, серед головних проблем з кадрового питання на місцевому та 

регіональному рівнях управління слід виділити найбільш небезпечні та такі, що 

потребують негайного вирішення: відсутність кадрової політики щодо 

збереження фахівців в органах державної влади та органах місцевого 
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самоврядування; відсутність самостійності та стратегічного мислення 

посадовців, що часто поєднується з відвертим обслуговуванням ними 

конкретних корпоративних інтересів; призначення керівників управлінь, 

відділів в органах місцевої та регіональної влади здійснюється за принципом 

політичних домовленостей, а не за професійними якостями тощо.  

Одним із найважливіших завдань державної кадрової політики в системі 

органів місцевого самоврядування є професійний розвиток персоналу. 

Реалізація цього завдання передбачає формування та розвиток системи 

безперервної професійної освіти кадрів для органів місцевого самоврядування 

на базі спеціалізованих вищих навчальних закладів. 

Особливу увагу слід приділити створенню на рівні держави нового 

мотиваційного механізму – такого, що стимулює посадовця до постійного 

оновлення своїх професійних знань, умінь, навичок. Механізм професійної 

мотивації є одним із найбільш дієвих механізмів підвищення результативності 

роботи муніципальних службовців і полягає в наданні їм можливості для 

професійного розвитку та кар’єрного зростання. Як висновок, слід зазначити, 

що для вирішення проблем кадрового забезпечення органів місцевого 

самоврядування необхідно запропонувати модель управління конфліктними 

ситуаціями на основі принципів системності, комплексності, диференційного 

підходу: 

– подальше становлення в регіонах розвиненої системи державної служби 

професіональної і високоефективної, політично нейтральної, соціально 

стабільної, покликаної захищати права і свободи людини, громадянина та 

інтереси держави; 

– удосконалення нормативно-правової бази, теоретичних розробок 

перспектив розвитку державної кадрової політики в регіонах, вирішення ряду 

практичних питань, правового статусу, фінансового, матеріально-технічного 

нормування, інформаційно-технологічного забезпечення. Унормування 

параметрів соціально-правового статусу державного службовця, його 
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службової кар’єри, престижного матеріального забезпечення під час 

перебування на державній службі і після виходу на пенсію;  

– підпорядкування процесів державної кадрової політики в регіонах 

завданням здійснення курсу демократичних реформ в Україні. Запровадження 

гласності, відкритості і прозорості діяльності державного службовця, 

посилення економічного, організаційного, адміністративного, морального 

впливу на негативні прояви та зловживання працівників апарату управління; 

– удосконалення системи механізмів економічного, організаційного, 

освітнього забезпечення державної регіональної кадрової політики, її 

демократизація, підвищення результативності діяльності її суб’єктів і 

ефективності державної служби; 

– перспективне планування і більш тривалий період підготовки спеціалістів 

державного управління на денних і заочних відділеннях вузів. Створення 

мережі регіональних навчальних закладів для підготовки менеджерів 

державного управління.  

– прийняти кодекс поведінки державних службовців і прирівняних до них 

посадових осіб, створити систему адміністративної юстиції; 

– вирішити питання про віднесення до категорії державних службовців 

керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій, які працюють у 

державних установах і отримують заробітну плату з державного або місцевого 

бюджету. Важливими завданнями щодо подолання кадрової кризи у сфері 

місцевого самоврядування є, по-перше, здійснення докорінних змін у системі 

добору й розстановки кадрів для служби в місцевих органах, впровадження 

відповідних заходів з подальшої професіоналізації служби в цих органах, 

демократичних принципів формування депутатського корпусу місцевих рад; 

по-друге, підвищення якості професійного навчання посадових осіб місцевого 

самоврядування відповідно до сучасних потреб реформування місцевої влади, 

удосконалення з цією метою й подальший розвиток Національної системи.  
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Контрольні питання 

1. У чому полягає сутність організаційно-кадрового забезпечення місцевих органів 

виконавчої влади в Україні? 

2. Які проблеми кадрової політики держави серед основних напрямів регіонального 

управління та місцевого самоврядування існують в Україні? 

3. Назвіть напрями удосконалення форм і методів організаційно-кадрової роботи.  

4. У чому полягає механізм формування і реалізації державної кадрової політики в 

Україні? 
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ТЕМА 9 

СПІВВІДНОШЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ І ПРАКТИЧНІ ПИТАННЯ 

 

9.1 Принципи розмежування повноважень місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

 

Забезпечення належної організації державного управління та місцевого 

самоврядування є основоположною умовою функціонування демократичних 

країн. Здійснення реформування у зазначеному напрямку включає як 

трансформацію вищих та центральних, так і місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування. На цій ділянці державного будівництва у 

суверенній Україні не припиняються спроби знайти оптимальне поєднання 

державних та місцевих інтересів через створення ефективного механізму 

взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування.  

Існування не цілком узгодженої системи організації влади на місцях в 

Україні сьогодні є перш за все результатом суперечностей у актах чинного 

законодавства, що визначають функції і повноваження місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. Через неконкретність 

компетенційних норм, концептуальну неузгодженість, в деяких випадках – і 

їхню відсутність виникають суперечності в діяльності місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що спричиняє 

неефективність дій цих органів у процесі вирішення проблем розвитку сіл, 

селищ, міст та регіонів. 

Тому важливою складовою державотворення в цілому та адміністративної 

реформи, що уповільнилася на цей час в Україні, зокрема, є, по-перше, 

забезпечення належного функціонування суб’єктів виконавчої влади та 

управління в сфері місцевого самоврядування, і, по-друге, розмежування 
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повноважень та сфери відповідальності щодо надання публічних послуг 

місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 

на різних територіальних рівнях управління. 

Важливість вибраної теми дослідження зумовлена також 

зовнішньополітичним аспектом державної політики України. Ратифікація 

Верховною Радою України Європейської хартії місцевого самоврядування, 

вступ України до Ради Європи, визначення стратегічного напрямку України до 

вступу в Європейський Союз та активізація процесу європейської інтеграції 

визначили нові принципи організації й функціонування органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні, а також напрямки їх 

реформування. 

Однією з особливостей побудови органів публічної влади на місцевому 

рівні є наявність серед них як органів виконавчої влади, так і органів місцевого 

самоврядування, що діють майже паралельно у спільному просторі. На 

сьогоднішній день дослідники-правники та державознавці згідні в тому, що 

баланс інтересів, встановлений Конституцією і законами, між зазначеними 

органами порушений, наявні прогалини в регулюванні та дублювання певних 

повноважень цих органів. З огляду на наведене ключовим є питання про 

досягнення належного розмежування повноважень місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування, що має призвести до підвищення 

відповідальності органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади 

за стан справ у відповідних адміністративно-територіальних одиницях, 

сприятиме уникненню конфліктів між посадовими особами органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади. 

Створення науково обґрунтованої моделі належного розмежування 

повноважень наведених органів повинно здійснюватися паралельно із 

формулюванням концептуального підходу до розмежування їх функцій. 

Оскільки компетенція органу влади тісно пов’язана із його функціями і є їх 

юридичним відображенням, то відповідно і мова повинна йти про 

розмежування не тільки повноважень, але і функцій. Більше того, 
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розмежування функцій, по суті, повинне передувати розмежуванню 

повноважень, оскільки мета створення органу вже передбачає наявність у нього 

певних функцій, які, як вірно відмічено в спеціальній літературі, випливають з 

його завдань. Тому й повноваження, якими наділений орган чи посадова особа і 

закріплені нормативно-правовим способом, повинні відповідати їх функціям, а 

не навпаки. Однак подальший аналіз, зважаючи на визначені рамки 

дослідження, буде стосуватися розмежування перш за все саме повноважень 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування. 

Однак як одна, так і друга Концепція обходять питання принципів та 

критеріїв, які мають бути покладені в основу належного розмежування питань 

місцевого, регіонального і державного значення, обмежившись тільки 

констатацією необхідності перерозподілу повноважень. Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», визначивши зміст поняття місцевого 

самоврядування через «питання місцевого значення», також не дав 

характеристику цим питанням і не визначив ознаки, за якими їх можна було б 

відокремити від «питань державного значення».  

Принципи розмежування повноважень між місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на сьогоднішній день 

існують на рівні науково-теоретичних ідей та постулатів. Вони не 

закріплюються в правових актах, що регулюють компетенцію названих органів.  

Правове розмежування повноважень органів влади, що діють на місцевому 

рівні – це діяльність, що здійснюється різними органами державної влади. В 

залежності від компетенції, якою вони наділені, одні органи здійснюють це 

розмежування шляхом встановлення відповідних норм, інші – шляхом 

вирішення конфліктів, що виникають на основі розбіжностей у застосуванні 

відповідних повноважень. До перших належать органи законодавчої і 

виконавчої влади, до других – органи суду і прокуратури. 

Відомо, що базові принципи, які покладені в основу будь-якої теорії чи 

вчення, є їх вихідними положеннями. Разом з тим вони є і основним правилом 

діяльності або функціонування різноманітних соціальних механізмів. Виходячи 
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з цього положення, можна стверджувати, що принципи, які лежать в основі 

теорії розмежування повноважень місцевих органів влади є одночасно і тими, 

на яких повинен здійснюватися власне сам процес розмежування повноважень 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що 

реалізується уповноваженими на те органами.  

При розробці теоретичних засад належного розмежування повноважень 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування значна 

частина вчених-юристів приходять до висновку, що в її основі повинні бути 

покладені ідеї верховенства права, децентралізації, балансу державних та 

місцевих інтересів, вона повинна реалізовуватися шляхом проведення 

адміністративної та муніципальної реформ.  

Однак, на нашу думку, наведений перелік принципів, на яких має 

здійснюватися розмежування повноважень повинен бути дещо уточнений та 

розширений. До основних та найбільш важливих принципів ми пропонуємо 

віднести наступні: принцип забезпечення верховенства права, раціонального 

поєднання загальнодержавних, регіональних і місцевих інтересів, економічно 

та соціально необхідного і достатнього рівня децентралізації в умовах унітарної 

держави, ефективності здійснення повноважень, визначення меж делегування 

повноважень на засадах субсидіарності, раціонального поєднання галузевих та 

функціональних засад управління. 

1. Принцип забезпечення верховенства права. Даний принцип визнається і 

діє відповідно до ст. 8 Конституції України і означає панування права у 

функціонуванні держави, підпорядкованість інститутів держави правам 

людини, визнання пріоритету права перед іншими соціальними нормами 

(моралі, звичаїв тощо), а також цінностями демократичної, соціальної, правової 

держави. Він вимагає рахуватися з основними нормами і принципами 

вітчизняного правового простору, а також напрямами європейських тенденцій. 

Його реалізація можлива тільки шляхом правової презумпції при розробці та 

впровадженні реформ.  
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Даний принцип напряму пов’язаний із дотриманням і забезпеченням у 

державі прав людини. Стосовно питання досягнення належного розмежування 

повноважень аналізованих органів, то значення цього принципу полягає ще й у 

тому, що розмежування повноважень місцевих органів публічної влади 

повинне забезпечувати реалізацію основних прав і свобод людини і 

громадянина. Зокрема, повинне бути дотримане передбачене Конституцією 

України право жителів села, селища міста самостійно вирішувати питання 

місцевого значення (ст. 140). Тобто жителі територіальної громади та органи, 

які вони обирають повинні бути наділені достатнім обсягом повноважень, щоб 

реально могли вирішувати питання місцевого значення. Так, наприклад, 

повноваження місцевих державних адміністрацій, передбачене п. 2 ч. 1 ст. 20 

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», що полягає у 

забезпеченні організації обслуговування населення організаціями житлово-

комунального господарства, унеможливлює реалізацію права населення 

територіальної громади на вирішення питань місцевого значення, оскільки 

вирішення, зокрема, даного питання віднесено до компетенції державного 

органу. 

З іншого боку, повинна також бути забезпечена можливість участі 

громадян в управлінні державними справами, передбачена ст.38 Конституції, 

що здійснюється органами виконавчої влади. Тобто вертикаль органів 

виконавчої влади має існувати на настільки низькому рівні, щоб ці органи були 

доступні громадянам. Адже участь в управлінні державними справами не 

зводиться лише до періодичних виборів, але і до безпосередньої участі 

населення, локалізованого рамками відповідних адміністративно-

територіальних одиниць.  

Відмінним від поняття «верховенство права» є поняття «верховенство 

закону», яке є конкретнішим і означає визначальну роль закону в юридичній 

системі держави та діяльності органів влади. Ідея верховенства закону є 

складовою загальнішого поняття «верховенства права», оскільки є гарантією 

режиму законності як однієї з основних ознак правової держави. 
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Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та 

органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 

законами України. Однак, з огляду на особливість такого інституту як місцеве 

самоврядування, у контексті аналізу наведеного принципу, є потреба 

зупинитися на питанні про межі законодавчого регулювання порядку 

здійснення органами самоврядування своїх повноважень і про межі 

самостійності в їх рішеннях. При вирішенні цього питання, на нашу думку, і 

проявляється взаємодія принципу «верховенства права» з принципом 

«верховенства закону». 

Деякі автори зазначають, що основним предметом діяльності органів 

самоврядування є питання місцевого життя відповідних населених пунктів, але 

держава може розширювати чи звужувати коло цих питань в залежності від 

політики, яку вона проводить. Очевидно, що будь-яке втручання держави у 

діяльність органів місцевого самоврядування вимагає відповідного закону. 

Законом здійснюється або безпосереднє регулювання у сфері місцевого 

самоврядування, або створюються основи для наступного адміністративного 

регулювання (для видачі індивідуального адміністративного акту). Однак межі 

втручання не обумовлені.  

Однак, деякі дослідники застерігають від ідеалізації законодавчого 

способу розмежування повноважень місцевих органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, оскільки вважають, що це не завжди 

підтверджується на практиці. Як аргумент наводиться той факт, що сучасний 

стан співвідношення права і політики у державі вирішується на користь 

останньої, що поточна політика виконавчої влади та авторитарно-тоталітарні 

традиції минулого насправді часто мають переваги над правом.  

2. Одним із принципів, на основі яких повинна здійснюватися як оцінка 

обсягу повноважень місцевих органів публічної влади, так і вибір способу 

організації влади в цілому повинна бути ефективність здійснення владних 

повноважень. Але тут постає зустрічне питання стосовно показників, які 
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можуть виразити її рівень. Адже ефективність – це настільки загальна 

категорія, що виміряти її рівень або навіть довести її наявність чи відсутність 

майже неможливо. У науці державного управління були спроби визначити 

ефективність діяльності органів управління як результат досягнення 

поставлених соціальних цілей при максимально можливій економії суспільної 

праці, або, іншими словами, максимальне досягнення певної цілі при 

мінімальних затратах. Тобто пропонується визначати рівень ефективності за 

допомогою двох критеріїв, а саме результативності та економічності.  

Показник результативності по відношенню до питання розмежування 

повноважень місцевих органів публічної влади передбачає, що будь-які 

проблеми задоволення спільних інтересів конкретної громади слід вирішувати 

якомога ближче до об’єкту, де проблема виникла і де найбільші можливості 

досягнення консенсусу інтересів. Саме в такому разі органи управління можуть 

повністю враховувати інтереси людей і займатися тим, чого бажають люди. 

Тобто цей показник спрямовує вектор розподілу повноважень при наданні 

суспільних послуг до громад невеликого розміру, на місцевий рівень. 

3. При здійсненні правового розмежування повноважень місцевих 

органів публічної влади повинні створюватися умови для забезпечення 

економічно і соціально необхідного та достатнього рівня децентралізації в 

умовах унітарної України. Принцип унітарності, передбачений ст. 2 

Конституції України, що передбачає територіальну цілісність держави, на нашу 

думку, може бути забезпечений шляхом раціонального поєднання централізації 

і децентралізації управління.  

Поширеною є думка, що в основі розробки теорії розмежування 

повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування повинна бути покладена ідея децентралізації. Однак, 

вбачається, що вимога, щоб центральні органи виконавчої влади якомога 

менше втручалися в місцеві справи, тобто вимога якнайбільшої децентралізації, 

не сприятиме удосконаленню здійснення публічної влади на місцях. Насправді 

тільки раціональне поєднання процесів централізації і децентралізації є одним 
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із можливих шляхів оптимізації управління діяльністю в державі в цілому та в 

кожній адміністративно-територіальній одиниці зокрема.  

Про необхідність поєднання процесів централізації і децентралізації в 

Україні зазначається також в таких документах, як Концепція державної 

регіональної політики та Концепція адміністративної реформи, що 

передбачають дотримання встановлених Конституцією України вимог щодо 

територіальної організації влади на місцях, а саме, поєднання прямого 

державного управління на регіональному рівні з місцевим самоврядуванням. 

Про необхідність поєднання централізації і децентралізації наголошують і 

науковці.  

Децентралізація управління – це процес розширення і зміцнення прав та 

повноважень адміністративно-територіальних одиниць або нижчих органів та 

організацій при одночасному звуженні прав і повноважень відповідного центру. 

Децентралізація, як правило, здійснюється цілеспрямовано з метою оптимізації 

практичного вирішення питань загальнонаціональної ваги, а також втілення в 

життя специфічних локально-регіональних програм.  

Близьким за змістом до децентралізації є поняття деконцентрації влади, 

однак їх практичне і політичне значення різне. Спільним для них є те, що 

повноваження з прийняття важливих рішень вилучаються у центральної влади і 

здійснюються на місцях. Однак, деконцентрація – це лише «техніка 

управління», оскільки означає розподіл виконання функцій держави всередині 

самої системи органів виконавчої влади. Децентралізація ж відповідно 

передбачає передачу управління справами в руки безпосередньо зацікавлених 

осіб або їх представників. 

Отже, вважаємо, що оптимальним є поєднання обох засад, централізації і 

децентралізації, за якого одна доповнює іншу, але питання їх співвідношення 

повинне вирішуватися по-різному у різних сферах суспільного життя та 

стосовно різних об’єктів управління. Зберігаючи значну частину самостійності 

у вирішенні місцевих справ, органи місцевого самоврядування повинні 
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керуватися у своїй діяльності нормами центральної влади, що стосуються 

загальнодержавних вимог.  

Тому для забезпечення реалізації наведеного принципу є доцільним 

існування на місцевому рівні поряд з органами місцевого самоврядування, які 

представляють інтереси жителів територіальних громад і забезпечують 

децентралізацію державного управління, також і органів виконавчої влади, які 

би забезпечували умови для централізованого вирішення питань, які цього 

потребують. Однак, ми згідні з думкою, що фактичний стан справ у 

розглядуваній сфері залежить не від теоретичних міркувань, а головним чином 

від життєвих умов, політичних причин, стану суспільства, яке віддає перевагу 

тому чи іншому елементу.  

4. Принцип визначення меж делегування повноважень на засадах 

субсидіарності. Принцип субсидіарності сьогодні розглядається як один із 

найважливіших принципів організації інститутів влади в цілому. І хоча він є 

лише принципом, правовою та державною ідеєю, а не правилом визначення 

беззаперечних рішень, зараз він набуває загальноєвропейського визнання, що 

знайшло вираз у Маастрихтському «Договорі про Європейський Союз» 

(1992 р.) та Європейській хартії місцевого самоврядування.  

Принцип субсидіарності націлює процес надання громадських і державних 

послуг на максимальне наближення до рівня їх споживання. Основний його 

зміст стосовно досліджуваної проблеми досягнення належного розмежування 

повноважень місцевих органів публічної влади полягає в тому, що система 

визначень «питань місцевого значення» повинна будуватись знизу, 

управлінські повноваження можуть передаватись органам державної 

виконавчої влади чи органам самоврядування вищого рівня тільки у тих 

випадках, коли ці питання можуть бути вирішені ними краще.  

5. Принцип раціонального поєднання галузевих та функціональних засад 

управління. Дана вимога знайшла своє втілення в Концепції адміністративної 

реформи, яка зазначає, що гармонізація розподілу повноважень має відбуватися 

шляхом раціонального поєднання функціонального і галузевого підходів.  
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Поєднання галузевих і функціональних засад управління на місцях 

повинне здійснюватися у відповідності з нормами Конституції України. Вона 

заклала необхідний правовий фундамент, хоча рівновага, визначена нею у 

цьому питанні, була порушена Законами України «Про місцеві державні 

адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні».  

Серед напрямів діяльності місцевих державних адміністрацій, 

передбачених Основним Законом, є забезпечення виконання Конституції та 

законів України, актів Президента, Кабінету Міністрів України, інших органів 

виконавчої влади; законності і правопорядку; додержання прав і свобод 

громадян; виконання державних і регіональних програм соціально-

економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля; підготовки, 

виконання та звіту про виконання відповідних обласних та районних бюджетів 

і програм; взаємодії з органами місцевого самоврядування (ст. 119 Конституції 

України). 

Із конституційно закріплених напрямків діяльності видно, що галузевий 

принцип був покладений в основу у двох випадках. Перший – при визначенні 

компетенції у бюджетній сфері, де місцеві державні адміністрації є 

своєрідними «виконавчими органами» відповідних рад. Другий – у сфері 

виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та 

культурного розвитку та охорони довкілля, оскільки вони реалізуються у тій чи 

іншій галузі суспільного життя і передбачають наділення їх окремими 

галузевими повноваженнями.  

6. Принцип раціонального поєднання загальнодержавних, регіональних і 

місцевих інтересів. Даний принцип знайшов своє відображення і закріплення в 

Концепції адміністративної реформи в Україні, хоча, на нашу думку, його 

визначення там як принципу «поєднання місцевих і державних інтересів» є не 

зовсім вдалим.  

Поняття державних і загальнодержавних інтересів не співпадають за своїм 

змістом. Думається, що місцеві інтереси є невіддільними від державних, вони в 

деякій мірі навіть співпадають. Наприклад, інтерес держави є і в тому, щоб 
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удосконалити засоби комунікації у окремій територіальній громаді, навіть якщо 

такі покращення не вплинуть на аналогічні у інших населених пунктах. Тому 

більш влучним поняттям на позначення інтересів, які є всезагальними і які 

державні органи повинні реалізовувати як виразники волі всього народу, є 

поняття загальнодержавних інтересів. 

У теорії місцевого самоврядування цей принцип формулюється як більш 

широкий принцип оптимального поєднання локальних та загальнодержавних 

інтересів, інтересів особи і територіальної громади. Даний принцип вимагає 

пошуку варіантів оптимального співвідношення у рівні задоволення 

суспільних, місцевих і особистих потреб.  

Принцип поєднання місцевих та загальнодержавних інтересів закріплений 

в Концепції державної регіональної політики як принцип гармонізації 

загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів при здійсненні 

регіональної політики державою. При цьому доводиться констатувати, що ані в 

Конституції, ані в жодному законі немає чіткого розмежування сфер інтересів 

державної влади і самоврядних органів.  

При уважному підході до цих інтересів легко виявити, про що було вже 

сказано раніше, що місцеві інтереси тісно пов’язані із загальнодержавними. 

Більшість із них пов’язані опосередковано, однак деякі знаходяться в 

безпосередньому зв’язку, як, наприклад, заклади шкільної освіти, управління 

якими здійснюють органи місцевого самоврядування, з загальною системою 

освіти, що, без сумніву, перебуває у віданні держави.  

Принцип поєднання місцевих і загальнодержавних інтересів означає їх 

гармонізацію і діалектичну взаємозалежність, оскільки останні можуть бути 

задоволені тільки при максимальному задоволенні місцевих інтересів і, 

навпаки, при задоволенні потреб держави збільшується можливість 

задоволення місцевих інтересів. З цього постає двояка вимога держави: з 

одного боку державні інтереси повинні неодмінно враховуватися на місцях, а з 

другого – управління місцевими справами має здійснюватися з додержанням 

вимог законності, загальнодержавної корисності. 
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Крім того, при розмежуванні повноваження місцевих органів виконавчої 

влади та органів місцевого самоврядування є важливим комплексність підходу 

у вирішенні питань раціонального поєднання державних, регіональних і 

місцевих інтересів, забезпеченні верховенства права та необхідного і 

достатнього рівня децентралізації в умовах унітарної держави, ефективності 

здійснення повноважень, раціонального поєднання галузевих і функціональних 

засад управління та визначення меж делегування повноважень на засадах 

принципу субсидіарності. Тому вищенаведені принципи потрібно розглядати як 

сукупність взаємопов’язаних компонентів, які творять певну цілісність, тобто 

як систему. Разом з тим, дотримання умов принципу системності передбачає 

створення вичерпної і достатньої інфраструктури, механізмів узгодження і 

координації.  

 

9.2 Критерії та правові засади розмежування повноважень місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

 

Одностайність науковців у тій думці, що повноваження органів, які діють 

на місцевому рівні, потребують перерозподілу та їх кращого розмежування, 

передбачає виникнення наступного питання: а за якими критеріями насправді 

можна розмежувати ознаки, згідно яких повноваження будуть вичерпно 

розподілені на державні і недержавні, якщо взагалі такі критерії існують? За 

суспільною значимістю? За територією дії? За групами об’єктів, які віднесені 

до кола правового регулювання? Слід погодитися з точкою зору, що вкрай 

непросто у визначенні питань місцевого значення домогтись їх відокремлення 

під питань державного значення. Кожен із приведених критеріїв є відносним і 

використовується для аргументації з того чи іншого боку.  

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

повинні доповнювати один одного. Врешті, розмежування повноважень 

необхідне для того, щоб місцеве населення накопичувало досвід 

самоврядування й відчувало відповідальність за його здійснення. При цьому 
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слід зазначити, що такий поділ повноважень ніяк не повинен стати межею, що 

буде заважати використанню ефективних засобів поєднання державного 

управління з управлінням, яке здійснюється на самоврядній основі. 

Але, насправді, різниця між здійсненням державної влади та здійсненням 

місцевого самоврядування полягає швидше не в джерелах їхньої влади, а у 

способі контролю і в джерелах забезпечення цих функцій. Якщо в додержавні 

часи врядування на рівні общини було первинним по відношенню до 

державних повноважень, то на даний час самоврядування нерозривно пов’язане 

з державою, і обсяг компетенції місцевого самоврядування в державах, які 

сьогодні прийнято вважати демократичними, визначається централізовано 

самою державою через її законодавчі органи.  

З огляду на вищенаведене вважаємо вірним висновок окремих авторів про 

те, що органи місцевого самоврядування виконують функції і завдання 

держави. Крім того, той факт, що питання місцевого значення, як ми вже 

відзначали, можуть синтезувати державні та місцеві інтереси, зайвий раз 

підтверджує справедливість думки про те, що хоч органи місцевого 

самоврядування втратили ознаки структурного елементи держави, все ж є 

похідними від держави, створюваними нею, а, відповідно, і функції місцевого 

самоврядування значною мірою є похідними від функцій держави.  

Таке твердження підкріплюється і нормами Європейської хартії про 

місцеве самоврядування, ратифікованою Україною. Вона, враховуючи те, що 

право громадян на участь в управлінні державними справами є одним із 

демократичних принципів, характеризує місцеве самоврядування як право і 

реальну здатність органів місцевого самоврядування регламентувати значну 

частину державних справ і управляти нею, діючи в межах закону, під свою 

відповідальність і в інтересах місцевого населення. Тобто з наведеного 

визначення слідує, що органи місцевого самоврядування виконують не місцеві 

питання, а здійснюють функції держави, однак вони беруть участь у їх 

здійсненні на засадах відносної автономії, поєднуючи при цьому інтереси 

територіальних громад з інтересами держави. 
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Про відсутність принципової різниці між повноваженнями, які наділила 

держава свої місцеві органи виконавчої влади і органи місцевого 

самоврядування наголошує, зокрема, В. Борденюк. Він звертає увагу на те, що 

компетенційна сфера є тою, де найбільше проглядається єдність державного 

управління і місцевого самоврядування. Свідченням тому є перелік як власних 

(самоврядних), так і делегованих повноважень органів виконавчої влади, які 

покладаються на органи місцевого самоврядування. При їх зіставленні можна 

дійти висновку про умовність поділу повноважень виконавчих органів 

місцевого самоврядування на власні і делеговані органами державної 

виконавчої влади. Відсутність принципової різниці між повноваженнями 

наведених органів особливо помітна в галузевих законах, де компетенція 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування досить 

часто визначається в одній статті.  

Однак вищенаведені положення ні в якому разі не можуть слугувати 

підставою для висновку про недоцільність існування в державно-правовій 

практиці такого інституту як місцеве самоврядування. Занадто спірними є 

твердження, які зустрічаються в науковій літературі, про те, що при рівному 

обсязі повноважень ефективність вирішення питань місцевого значення як 

місцевими органами державної влади, так і органами місцевого самоврядування 

буде однаковою. На нашу думку, однаковою вона може бути тільки при усіх 

інших рівних умовах, в тому числі і забезпеченні однакового рівня 

самостійності їх діяльності та впливу на них вищестоящих органів державної 

влади. А така рівність досягнутою бути не може, бо про яку самостійність 

місцевих органів виконавчої влади, навіть часткову, може йти мова, якщо вони 

входять структурним елементом у вертикаль державної виконавчої влади.  

При аналізі проблеми досягнення належного розмежування повноважень 

певна частина науковців-правників схиляються до думки, що єдиним критерієм 

у цьому питанні повинна бути відповідність наданих повноважень інтересам, 

що реалізують місцеві органи публічної влади, тобто компетенційне 

співвідношення місцевих державних адміністрацій та органів місцевого 
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самоврядування слід перенести в площину взаємодії інтересів. Отже, потрібно 

чітко визначити, де знаходяться границі інтересу держави, і де починається 

інтерес громади.  

Наріжним каменем у питанні про критерії розмежування повноважень 

місцевих органів виконавчої влади і місцевого самоврядування є визначення 

змісту понять «питання місцевого значення» і «питання загальнодержавного 

значення», оскільки досягнення належного розмежування повноважень може 

бути здійсненне тільки при ефективному вирішенні питань місцевого значення. 

Категорією «питання місцевого значення» оперують такі законодавчі акти, як 

Конституція України (ст. 140) та Закон «Про місцеве самоврядування в 

Україні» (ст. 2), характеризуючи поняття «місцеве самоврядування», але не 

пояснюють їх. Тому науковцями робиться спроба визначити зміст цього 

поняття на доктринальному рівні, але єдиної думки з приводу цього поки що не 

досягнуто. 

Окремі автори вважають, що спроби вичленити деякі питання із обсягу 

«загальнодержавних питань» як питання місцевого значення не є ефективним. 

Останні мають місцеве значення лише в тому плані, що вирішуються на 

конкретній території та даними суб’єктами самоврядування. Тому під справами 

місцевого значення потрібно розуміти не суб’єктивні права громадських 

корпорацій, які належали їм ще до виникнення держави, а лише звичайні 

державні справи місцевого масштабу.  

Інші науковці визначають їх як питання життєзабезпечення, які можуть 

більш ефективно вирішуватись самим населенням та під його власну 

відповідальність, вирішення яких витікає з управлінських та матеріально-

фінансових можливостей органів місцевого самоврядування. В науковій 

літературі має місце також спроба нормативної ідентифікації питань місцевого 

значення розглядати через призму терміну «місцеве господарство». 

Деякі дослідники схиляються до думки, що основним критерієм виділення 

«питань місцевого значення» є те, що держава займається питаннями 

загальнонаціонального масштабу, які охоплюють інтереси всіх громадян, а 
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органи місцевого самоврядування займаються повсякденними проблемами 

жителів певної місцевості, тобто місцеві органи є першою інстанцією, куди 

можна звернутись у випадку виникнення будь-яких проблем. Звідси питання 

місцевого значення (об’єкти локальної діяльності) визначають, як питання 

(справи), які випливають з інтересів місцевих жителів – членів відповідної 

територіальної громади, віднесені, а також інші питання, які не належать до 

компетенції органів державної влади України.  

З останньою точкою зору ми не можемо погодитися у повній мірі з двох 

причин. По-перше, вважаємо, що поняття «питання місцевого значення» не 

завжди слід ототожнювати з терміном «місцеві інтереси». Питання місцевого 

значення синтезують державні та місцеві інтереси. Вони охоплюють крім 

останніх ще й інтереси держави, які мають чітку локальну прив’язку. Як 

слушно відзначалося в науковій літературі, місцеві справи мають двоєдиний 

характер. З одного боку, вони відбивають найближчі життєві інтереси 

населення, до яких держава не байдужа. З іншого боку, на місцях вирішуються і 

такі справи, в яких державні інтереси представлені в найбільш оголеному 

вигляді. Відповідно і повноваження органів виконавчої влади, що 

здійснюються на локальному рівні, перш за все виражають державний інтерес, 

тим не менше вони також торкаються й інтересів територіальних громад 

(жителів села, селища, міста). Тому прив’язувати визначення питань місцевого 

значення до поняття «місцевий інтерес» не є цілком виправданим.  

По-друге, якщо все таки питання місцевого значення характеризувати як 

ті, що випливають виключно із колективних інтересів місцевих жителів (хоча 

насправді таких є дуже незначна кількість), тоді є нелогічним їх ототожнення із 

усіма об’єктами локальної діяльності органів місцевого самоврядування. Нам 

видається, що питання місцевого значення в тому розумінні, яке приводиться 

вище, є одним із об’єктів локальної діяльності органів місцевого 

самоврядування, але далеко не єдиним. Зокрема, повноваження відділу 

інвестиційної, зовнішньоекономічної діяльності та туризму Ужгородської 

міської ради щодо інформування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 
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міста про економічні, комерційні, соціальні та інші умови, необхідні для їх 

діяльності, не відображають інтереси винятково жителів тієї територіальної 

громади, де розташовані ці суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності, але і 

загальнодержавний інтерес. 

Щодо рівня суспільної значимості повноважень, які здійснюються, то, на 

нашу думку, він не може виступати критерієм розмежування повноважень 

місцевих органів публічної влади, оскільки є умовним та не задовольняє всіх 

вимог. Адже безпосередня реалізація будь-якого питання, якого б високого 

рівня значимості воно не було, здійснюється на місцях жителями певних 

адміністративно-територіальних одиниць, і навпаки, у вирішенні кожного 

питання «місцевого значення» є і певний загальнодержавний інтерес. Так, 

дійсно, в окремих країнах держава відповідає за всю соціальну політику в 

суспільстві в широкому її розумінні (оборона, безпека тощо), а місцеві 

самоврядні структури займаються реалізацією державної політики на 

місцевому рівні, наданням послуг, які найбільше потребує населення. Але за 

такої схеми повне розмежування обов’язків між державою і місцевим 

самоврядуванням стає ще важчим, оскільки останні напряму інтегровані в 

широкий спектр суспільних інтересів населення. 

При розмежуванні функцій і повноважень деякі вчені зазначають про 

важливість питання форми власності, що є об’єктом управлінського впливу. 

Підкреслюється, що місцеві органи державної виконавчої влади повинні 

управляти державною власністю, а органи місцевого самоврядування – 

комунальною. Тобто це передбачає впорядкованість майнових відносин від 

загальнодержавного рівня до рівня територіальної громади та адекватного 

сприйняття такої впорядкованості громадськістю. А за нинішніх умов 

громадськості бракує усвідомлення того, що власність – це не лише категорія 

або якась матеріальна одиниця, яку можна помацати руками або роздивитись. 

Це, передусім, – система відносин, процес, у ході яких ця категорія 

матеріалізується через доходи і який потребує грамотного господаря, щоб 
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забезпечити повноцінне функціонування власності, її належний соціально 

орієнтований розподіл, а також доходів від неї. 

Хоча, здавалося б, положення про те, що місцеві органи виконавчої влади 

повинні управляти об’єктами державної власності, а органи місцевого 

самоврядування – комунальної, не повинне викликати заперечень, на даний час 

наведена вимога в практичній діяльності місцевих органів публічної влади не є 

забезпеченою. Це стосується в першу чергу органів місцевого самоврядування 

районного і обласного рівнів. У зв’язку з відсутністю виконавчих структур 

районних та обласних рад управління комунальними підприємствами 

здійснюють державні органи – місцеві державні адміністрації на підставі 

рішень відповідних рад про делегування повноважень.  

Удосконалюючи співвідношення повноважень органів місцевого 

самоврядування та органів державної виконавчої влади, потрібно виходити з 

того, що основним призначенням місцевих держадміністрацій є забезпечення 

виконання Конституції і законів України на відповідній території та здійснення 

контрольно-наглядових повноважень за дотриманням органами 

самоврядування чинного законодавства. Здійснення контролю повинно 

відбуватися лише на підставі, в межах повноважень та в спосіб, що 

передбачений законодавством. Порушення зазначених вимог тягне за собою 

виникнення суперечностей між місцевими органами публічної влади стосовно 

контрольної діяльності, здійснення делегованих повноважень, встановлення 

конкретної юридичної відповідальності за реалізацією наділених повноважень 

та ін., про що буде йтися в наступному розділі. 

Сьогодні чинна система нормативно-правових актів, що визначає 

повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування і є основою правового механізму їх розмежування, будується 

за двома критеріями: юридичною силою та предметом регулювання.  

Відповідно до предмету регулювання нормативно-правові акти складають 

дві підсистеми:  

1) законодавчі акти спеціального характеру або компетенційні;  
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2) законодавчі акти, що регулюють окремі правовідносини з названої 

сфери або галузеві. 

До першої групи законодавчих актів відносяться закони України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» від 21 травня 1997 р., «Про місцеві державні 

адміністрації» від 9 квітня 1999 р., «Про столицю України – місто-герой Київ» 

від 15 січня 1999 р., «Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого 

самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське Київської області» від 5 квітня 2001 р., «Про органи 

самоорганізації населення» від 11 липня 2001 р. Важливо також підкреслити, 

що в 1996 році від імені України в Страсбурзі було підписано Європейську 

Хартію місцевого самоврядування, яку Верховна Рада України ратифікувала 

15 липня 1997 р., після чого вона стала частиною національного законодавства 

України. 

До другої групи законів належать окремі норми Бюджетного, Земельного, 

Цивільного та Господарського кодексів України, законів України «Про систему 

оподаткування», «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», «Про відходи», «Про освіту», «Про захист прав споживачів», «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про 

основи містобудування», «Про охорону навколишнього природного 

середовища» тощо, а також ряд підзаконних нормативно-правових актів, як, 

зокрема постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення 

повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо 

регулювання цін (тарифів)», «Про затвердження Порядку контролю за 

здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень 

органів виконавчої влади», «Про затвердження Порядку здійснення координації 

діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з 

питань додержання режимів на державному кордоні» тощо. 

За юридичною силою нормативно-правові акти являють собою ієрархічну 

систему, яка має вигляд певної піраміди: зі зменшенням юридичної сили 

кількість юридичних актів збільшується. Вершину цієї «піраміди» становить 
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Конституція України, яка служить основним засобом нормативно-правового 

закріплення компетенції місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, визначає їх основні завдання й повноваження, а 

також принципові межі їх здійснення. Це зумовлено, зокрема, тим, що 

Конституція не може (і не повинна) регулювати всі аспекти діяльності 

зазначених органів, оскільки предметом конституційного регулювання є, як 

відомо, фундаментальні найважливіші суспільні відносини. Її положення, 

спрямовані на закріплення правового статусу місцевих органів виконавчої 

влади і органів місцевого самоврядування, розвиваються перш за все в 

компетенційних, а також в галузевих законах і окремих підзаконних 

нормативно-правових актах.  

Отже, нормативно-правові акти, які стосуються діяльності місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування і регламентують 

систему їх повноважень, на сьогоднішній день містять протиріччя та 

суперечності. Тому удосконалення розмежування повноважень досліджуваних 

органів в тому числі і на нормативно-правовому рівні слід здійснювати на 

основі проаналізованих критеріїв, основним з яких є відповідність повноважень 

органів тим завданням, які вони призначені вирішувати. 

 

9.3 Нормативно-правові основи розмежування повноважень місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

 

Норми Конституції України, спрямовані на закріплення основ правового 

статусу місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, 

заклали необхідний правовий фундамент для правового розмежування 

повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. 

Ст. 119 Конституції названі основні напрями діяльності місцевих 

державних адміністрацій, до яких належать: 
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1) виконання Конституції, законів України, актів Президента України, 

Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;  

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;  

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного 

та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного 

проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх 

національно-культурного розвитку;  

4) підготовку та виконання відповідних бюджетів;  

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;  

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;  

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними 

радами повноважень.  

Визначаючи засадничі положення функціонування органів самоврядування 

в Україні, Конституція закріпила основні найважливіші питання місцевого 

значення. Серед них слід виділити управління комунальною власністю, 

формування, затвердження і виконання місцевих бюджетів, установлення 

місцевих податків і зборів, забезпечення проведення місцевих референдумів та 

реалізація їх результатів, здійснення охорони громадського порядку. Органи 

місцевого самоврядування можуть наділятися окремими повноваженнями 

виконавчої влади, здійснення яких держава фінансує в повному обсязі. 

Закони України «Про місцеві державні адміністрації в Україні» та «Про 

місцеве самоврядування в Україні» деталізують конституційне розмежування 

повноважень на нижчому рівні нормативно-правової регламентації. Ці закони 

визначають повноваження місцевих державних адміністрацій та органів 

місцевого самоврядування переважно на засадах галузевої компетенції. Так, 

місцеві державні адміністрації здійснюють свої повноваження в таких сферах 

як соціально-економічний розвиток районів і областей; бюджету та фінансів; 

управління майном, приватизації та підприємництва; містобудування, житлово-

комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, 

транспорту і зв’язку; науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і 
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спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді; соціального забезпечення та 

захисту населення; праці та заробітної плати; забезпечення законності, 

правопорядку, прав і свобод громадян; міжнародних та зовнішньоекономічних 

відносин та оборони. 

Визначення повноважень місцевих державних адміністрації на 

функціональних засадах управління здійснене законом тільки стосовно їх 

контрольних повноважень. Так, на місцеві державні адміністрації покладається 

реалізація державного контролю за збереженням і раціональним використанням 

державного майна, використанням та охороною земель та інших природних 

ресурсів, охороною пам’яток історії та культури, додержанням державних 

стандартів, технічних умов, санітарних і ветеринарних правил, архітектурно-

будівельних норм, правил торгівлі, побутового, транспортного та комунального 

обслуговування, додержання законодавства з питань науки, мови, реклами, 

освіти, культури тощо. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачив 

здійснення повноважень органами місцевого самоврядування в тих самих 

галузях, що закріплено Законом України «Про місцеві державні адміністрації» 

за відповідними органами виконавчої влади. Це і сфера соціально-економічного 

та культурного розвитку; і бюджету, фінансів та цін; і житлово-комунальне 

господарство; і будівництво; і соціальний захист населення тощо. Єдиною 

сферою, в якій здійснюють повноваження виключно органи місцевого 

самоврядування, є сфера управління комунальною власністю на відповідних 

територіях. 

З наведеного стає очевидним, що більшість повноважень місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування здійснюються в тих 

самих галузях суспільного життя, а різняться лише предметами відання. Тобто 

дані повноваження становлять їх суміжну компетенцію. Здійснення саме цих 

повноважень місцевих органів публічної влади і потребує їх розмежування.  

Серед підзаконних актів, що визначають правові засади організації та 

діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 
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самоврядування, найбільшу кількість складають Укази Президента України. 

Видання відповідних актів зумовлювалося необхідністю реалізації 

Президентом України своїх конституційних повноважень як гаранта 

додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.  

Важливе місце серед даних нормативних актів займає Указ Президента 

України «Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в 

Україні», яким затверджена програма розвитку місцевого самоврядування, що 

прямо передбачає важливість законодавчого вирішення наступних питань: 

1) чіткішого розмежування функцій, повноважень і відповідальності 

органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, 

2) вивчення причин проблемних ситуацій, що склалися в окремих областях 

України у відносинах між органами місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади, внесення пропозицій щодо попередження 

виникнення таких ситуацій та поліпшення взаємодії між органами місцевого 

самоврядування та органами державної влади, 

3) підготовки та внесення пропозицій щодо посилення державного 

контролю за виконанням органами місцевого самоврядування, органами 

державної влади, юридичними особами та громадянами актів законодавства 

про місцеве самоврядування. 

Указами Президента України створювалися і продовжують створюватися 

консультативні та дорадчі органи, діяльність яких спрямована на вирішення 

проблем, які виникають в діяльності органів влади на місцях. Таким органом 

була, зокрема, Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при 

Президентові України, основними завданнями якої передбачалися: 

1) сприяння органам виконавчої влади у вирішенні питань державної 

підтримки місцевого самоврядування в Україні; 

2) участь у розробленні та розгляді проектів законів України, указів та 

розпоряджень Президента України, нормативно-правових актів Кабінету 

Міністрів України, державних програм та концепцій з питань розвитку 
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місцевого самоврядування, підтримки матеріальної і фінансової основи 

місцевого самоврядування в Україні, проведення муніципальної реформи; 

3) сприяння взаємодії місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування. 

З метою забезпечення узгодженої співпраці органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування, поєднання загальнодержавних і місцевих 

інтересів у вирішенні найважливіших питань суспільного розвитку був 

прийнятий Указ Президента України «Про Національну Раду з узгодження 

діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого 

самоврядування». Основними завданнями, що були поставлені перед 

Національною радою, були розгляд питань загальнодержавного та 

регіонального значення, розроблення та внесення пропозицій щодо стратегії 

забезпечення сталого розвитку та вдосконалення державного будівництва в 

Україні, узгодженого функціонування і взаємодії органів державної влади та 

органів місцевого самоврядування, раціональної побудови їх системи, 

забезпечення дотримання органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування та їх посадовими особами законодавства, що стосується 

розвитку регіонів і місцевого самоврядування тощо. 

На даний час в Україні створено Національну раду з питань державного 

будівництва, місцевого самоврядування і регіонального розвитку, серед завдань 

якої є розроблення та внесення пропозицій щодо визначення пріоритетів та 

механізмів реалізації державної політики у сфері державотворення, місцевого 

самоврядування та регіонального розвитку, розробки відповідних нормативно-

правових актів; комплексного проведення адміністративної, адміністративно-

територіальної реформи та реформи місцевого самоврядування; вдосконалення 

системи взаємодії між органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, їх асоціаціями та іншими об’єднаннями тощо. 

Крім того, при Президентові України також діє Фонд сприяння розвитку 

місцевого самоврядування – центральна науково-методична, консультативна, 

координуюча установа при Президентові України, створена на підставі Указу 
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глави держави «Про Положення про Фонд сприяння місцевому 

самоврядуванню України та склад його правління» від 05.05.1996.  

З функціональних питань, які потребують однакової регламентації в 

масштабах країни, приймаються постанови уряду та відомчі акти інших органів 

виконавчої влади. Частіше всього ці акти стосуються всіх органів і організацій, 

а не тільки місцевих органів публічної влади. Прикладом нормотворчості 

Кабінету Міністрів України у сфері діяльності саме місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування є ряд постанов, зокрема, 

«Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого 

самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» від 09 

03.1999 р., «Про затвердження Порядку здійснення координації діяльності 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань 

додержання режимів на державному кордоні» від 18.01.1999, «Про 

встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів 

міських рад щодо регулювання цін (тарифів)» від 25.12.1996, «Про фінансове 

забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування» від 03.12.1997 та 

ін. Видання таких постанов зумовлене організаційно-правовим статусом 

Кабінету Міністрів як вищого органу в системі виконавчої влади України, який 

забезпечує проведення державної політики (в тому числі і в сфері місцевого 

самоврядування) та розробляє і здійснює загальнодержавні програми 

економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку 

України. 

Свідченням незавершеності та недосконалості системи нормативно-

правових актів, що визначають компетенцію аналізованих органів, також є й 

існуюча практика конституційного судочинства з даних питань. Питання, що 

стали предметом розгляду в Конституційному Суді України, а також справи, за 

якими Конституційний Суд прийняв ухвали про відмову у відкритті 

провадження через відсутність права своїми рішеннями долати колізії в 

законах, засвідчили про відсутність завершеної системи законів, які стосуються 
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діяльності місцевих органів публічної влади, а також те, що у чинних законах 

наявні численні прогалини та колізії з іншими законами.  

Неврегульованість та суперечності в регулюванні частково зумовлені тим, 

що частина цих актів була прийнята до ухвалення Конституції України, частина 

– після, тобто вони є концептуально неузгодженими, що є причиною наявності 

колізій між зазначеними законодавчими актами, правового хаосу та конфліктів 

між самоврядними та державними органами на локальному рівні.  

Однак, основною причиною того, що питання розмежування повноважень 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування стоїть 

так гостро, є нечіткість та абстрактність формулювань Законів України та 

підзаконних нормативних актів, що регламентують повноваження зазначених 

органів. Саме це створює умови для можливості розуміння різними органами 

влади різних меж здійснення своїх повноважень. Даний факт можна 

простежити на прикладі актів управління, що ними видаються. 

Так, наприклад, серед заходів з виконання в Закарпатській області у 2006 

році Національної програми сприяння розвитку малого підприємництва в 

Україні, затверджених розпорядженням голови державної адміністрації, є такий 

захід як забезпечення громадського обговорення проектів регуляторних актів, 

які безпосередньо впливають на підприємницьке середовище. Цей захід у 

відповідності до розпорядження повинні виконувати поряд із управліннями 

обласної державної адміністрації та райдержадміністраціями і міськвиконкоми. 

Хоча цей адміністративний акт є найнижчим актом в ієрархії і звернений до 

конкретних виконавців, а отже і мав би бути досить детальним і конкретним, 

однак доля участі у забезпеченні здійснення цього заходу кожного із органів-

виконавців конкретно не визначена. І таких заходів у даному розпорядженні – 

п’ять із наявних дев’яти.  

Для практичного вирішення наведеної ситуації, на нашу думку, повинен 

бути забезпечений механізм взаємного узгодження повноважень обох органів, 

якого в Україні поки що немає, традиції вирішення питання розмежування 

повноважень між місцевими органами публічної влади самими цими органами 
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поки що відсутні. Для подолання таких і подібних суперечностей на практиці з 

приводу питань, які знаходяться у межах компетенції органів, що 

представляють різні підсистеми публічної влади, сьогодні у кращому випадку 

видаються спільні адміністративні акти або здійснюються спільні дії (поїздки, 

наради). Однак є поширеною й інша практика.  

Оскільки місцеві державні адміністрації на відповідній території фактично 

є більш повноважними, ніж органи місцевого самоврядування і мають важелі 

впливу не тільки на об’єкти управлінської діяльності, а також і на самоврядні 

органи, то часто застосовується практика дачі доручень головами державних 

адміністрацій міським і сільським головам. А це суперечить і принципу 

правової самостійності органів місцевого самоврядування, і науковому 

визначенню їх як самостійної підсистеми публічної влади в Україні, і 

закріпленому в Конституції та законах України праву жителів територіальної 

громади самостійно вирішувати питання місцевого значення. 

Вважаємо, що в таких випадках розмежування повноважень даних органів 

слід здійснювати у договірний формі. Укладення адміністративних договорів 

про здійснення спільної діяльності, а у деяких випадках і про розмежування 

повноважень сприяло б уникненню суперечностей, що виникають в процесі 

здійснення повноважень місцевих органів публічної влади. Сьогодні такої 

практики, зокрема в Закарпатській області немає. Думається, що дана область є 

не винятком серед інших областей України.  

Дискусійним залишається питання про доцільність закріплення на 

статутному рівні розмежування повноважень між місцевими державними 

адміністраціями та органами місцевого самоврядування. Значна кількість 

дослідників приходять до висновку, що статути повинні містити загальні 

правила поведінки не тільки членів територіальної громади, але і органів, які 

вона утворює, та механізми розмежування їх повноважень з повноваженнями 

інших суб’єктів, насамперед органів виконавчої влади.  

Зважаючи на нинішній стан конституційного та законодавчого 

врегулювання специфіки цих актів локальної правової регуляції, вважаємо, що 
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статути територіальних громад не можуть становити правову основу 

розмежування повноважень між зазначеними органами. Це зумовлено, по-

перше, змістом норми ст. 19 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», яка передбачає, що метою прийняття статуту є врахування різних 

особливостей здійснення місцевого самоврядування (історичних, культурних та 

ін.). Тобто статути мають на меті здійснювати адаптацію норм чинного 

законодавства про місцеве самоврядування до умов тієї чи іншої територіальної 

громади, яке по суті є практично відтворенням норм, що закріплені в законі. 

Статути не можуть наділяти органи місцевого самоврядування додатковими 

повноваженнями по вирішенню питань місцевого значення, навіть якщо вони 

не суперечать Конституції і законам України та не знаходяться в компетенції 

будь-яких органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, хоча і 

потребують свого вирішення відповідно до місцевих потреб цієї територіальної 

громади. Тому ми згодні з думкою, що відповідно і їх реєстрація у Міністерстві 

юстиції надає не досить чіткі підстави для діяльності територіальної громади 

згідно з положеннями власного статуту.  

По-друге, і Конституція України, і Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» закріплюють положення про те, що не тільки 

державні, а й самоврядні органи повинні діяти тільки в межах повноважень, 

передбачених Конституцією та законами України. А серед переліку правових 

актів, якими мають керуватися у своїй діяльності органи місцевого 

самоврядування, статут територіальної громади не згадується (ст. 24 Закону 

«Про місцеве самоврядування в Україні»).  

По-третє, статут – це нормативно-правовий акт установчого характеру, що 

стосується життя територіальної громади та її органів, а не органів виконавчої 

влади. На нашу думку, його предметом є питання місцевого життя, що 

визначені як такі в законодавстві, але детально не врегульовані, що зумовлює 

необхідність їх статутної конкретизації. Тобто статут може бути правовою 

основою розмежування повноважень всередині системи місцевого 

самоврядування, але не у відношенні до органів виконавчої влади.  
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Однак, не дивлячись на наведене, статут може містити і норми, що 

стосуються участі органів місцевого самоврядування в розмежуванні 

повноважень за допомогою ненормативних інструментів, зокрема, договірних. 

Так, в ньому можуть конкретизуватися повноваження органів місцевого 

самоврядування, пов’язані з укладенням договорів з місцевими державними 

адміністраціями про спільну діяльність, у яких і будуть зазначатися їх взаємні 

права і обов’язки.  

Інші локальні нормативно-правові акти, такі як рішення рад та їх 

виконавчих комітетів, розпорядження голів місцевих державних адміністрацій 

та сільських, селищних, міських голів, на нашу думку, тим більше не 

становлять правову основу розмежування повноважень між місцевими 

органами публічної влади. Перелічені акти приймаються владними суб’єктами 

на основі вже наданих повноважень і не можуть містити норми, які 

встановлюють межі власних повноважень, або їх конкретизують. Цими актами 

розмежування повноважень може здійснюватися в межах власного органу або 

системи. Нормативним актом такого характеру є регламент місцевої державної 

адміністрації, що затверджується розпорядженням голови відповідної 

адміністрації та регулює порядок вирішення внутрішніх організаційних питань 

діяльності даного органу.  

Таким чином, удосконалення нормативно-правових основ розмежування 

повноважень місцевих органів публічної влади повинне здійснюватися не 

тільки шляхом чіткішого закріплення меж здійснення повноважень даних 

органів у нормативних актах, але і за допомогою регламентації механізму 

взаємного узгодження повноважень обох органів, якого в Україні поки що не 

існує.  
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9.4 Правове регулювання співвідношення повноважень органів 

місцевого самоврядування сіл, селищ, міст та повноважень місцевих 

органів виконавчої влади 

  

В межах дослідження правового регулювання співвідношення 

повноважень органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст та 

повноважень місцевих органів виконавчої влади є потреба аналіз даного 

співвідношення повноважень здійснити у двох зрізах. Перший зріз – це 

співвідношення делегованих повноважень органів місцевого самоврядування 

сіл, селищ, міст та контрольних повноважень органів виконавчої влади за їх 

здійсненням органами місцевого самоврядування. Другий зріз – це 

співвідношення власних повноважень самоврядних органів та повноважень 

місцевих державних адміністрацій, що безпосередньо стосуються управління 

селом, селищем, містом. 

Вибір саме такої схеми аналізу обумовлений тим, що на рівні села, селища, 

міста немає органів виконавчої влади загальної компетенції, а найнижчим 

органом виконавчої влади, що здійснює державне управління у цих населених 

пунктах є районні та обласні (для міст обласного значення) державні 

адміністрації. І тому владні повноваження на рівні села, селища, міста 

здійснюють як органи місцевого самоврядування відповідного населеного 

пункту, так і місцеві органи виконавчої влади району та області, що і зумовлює 

доцільність їх співставлення і аналіз.  

Крім того, державні повноваження, які повинні бути реалізовані 

безпосередньо органами, що розташовані у відповідних населених пунктах, 

делегуються органам місцевого самоврядування відповідних громад 

(виконавчим комітетам рад), а місцеві державні адміністрації відповідно 

здійснюють контрольні повноваження за їх реалізацією. Тому інший зріз 

подальшого аналізу стосується саме контрольних повноважень місцевих 

органів виконавчої влади та делегованих повноважень самоврядним органам 
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державою. Саме така схема аналізу, на нашу думку, найбільш сприятиме 

розкриттю взаємозалежності повноважень даних органів.  

У своїй повсякденній роботі органам місцевого самоврядування 

доводиться вирішувати проблеми не тільки територіальних громад, а також і 

здійснювати виконавчу владу за допомогою делегованої сфери компетенції. 

Однак з приводу цього потрібно звернути увагу на те, що включення 

державних повноважень в компетенцію органів місцевого самоврядування, як 

свідчить сучасна законодавча практика, не потребує спеціального механізму 

передачі. Законодавець у нашому випадку просто закріпив у законах державні 

повноваження за відповідними органами місцевого самоврядування. І, оскільки 

сама процедура передачі повноважень відсутня, деякі вчені вбачають за логічне 

це явище відмежовувати від власне делегування і в науковій лексиці позначати 

його терміном «інкорпорація». Тобто ті повноваження, що виключені 

законодавством із компетенції державних органів та передані цим же 

законодавством до компетенції органів місцевого самоврядування визначити як 

інкорпоровані державні повноваження.  

Такий підхід має раціональне зерно, оскільки в деякій мірі вирішує ті 

суперечності, що мають місце між семантичним і доктринальним розумінням 

процесу делегування повноважень та позицією законодавця стосовно механізму 

закріплення делегованих повноважень в компетенції самоврядних органів. 

Разом з тим прихильники такого підходу зазначають, що дані повноваження 

виступають перш за все способом об’єктивізації державних функцій, а вже 

потім повноваженнями їх конкретних носіїв. З цього випливає, що можна 

передати державні повноваження органам місцевого самоврядування, 

громадським організаціям або іншим суб’єктам права, але не можна вивести їх 

таким чином зі сфери державних інтересів і режиму функціонування державних 

органів. Тому хоча формально після інкорпорації державних повноважень 

державні органи вже не можуть здійснювати управлінську діяльність у цій 

сфері, однак сам режим їх реалізації не може в цілому відрізнятися від режиму 
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здійснення повноважень державних органів при виконанні ними однорідних 

функцій. 

Із наведеним в повній мірі ми погодитися не можемо із двох причин. По-

перше, сфера державного інтересу не обмежується тільки управлінськими 

повноваженнями, які реалізуються органами державної влади. Жителі тієї чи 

іншої адміністративно-територіальної одиниці є водночас і громадянами 

держави загалом, тому інтерес держави присутній і в тих питаннях, що 

вирішуються на конкретній території даними суб’єктами самоврядування. 

Однак, у різних випадках державні органи реалізують цей інтерес по-різному.  

Так, у разі делегування повноважень одного органу іншому, на нашу 

думку, повинна бути забезпечена можливість здійснення суттєвого впливу на їх 

реалізацію з боку органу, який делегував ці повноваження. Тому є логічною 

можливість здійснення адміністративного контролю органів виконавчої влади 

за належним виконанням органами місцевого самоврядування делегованих їм 

повноважень, що передбачений не тільки національним законодавством 

України, а також і міжнародними нормативними актами, зокрема, 

Європейською Хартією місцевого самоврядування. Але слід звернути увагу на 

те, що навіть у даному випадку, тобто при реалізації делегованих повноважень, 

наведений нормативно-правовий документ закріплює за органами місцевого 

самоврядування свободу пристосовувати їх здійснення, наскільки це можливо, 

до місцевих умов.  

Натомість здійснення переданих державних повноважень органам 

місцевого самоврядування законодавчим шляхом, чи «інкорпорованих», як їх 

було названо вище, повинне супроводжуватися значно меншим рівнем впливу 

державних органів на їх реалізацію. Вважаємо, що інтерес держави у даному 

випадку стосується виключно забезпечення законності і правопорядку, 

додержання прав і свобод громадян, який повинен виражатися і 

реалізовуватися за допомогою контрольних повноважень державних органів за 

законністю здійснення управлінської діяльності органами місцевого 

самоврядування.  
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По-друге, якщо детально проаналізувати ці дві правові категорії, то можна 

дійти висновку, що принципової різниці немає між так званими 

«інкорпорованими» повноваженнями і власними. В них один і той же спосіб 

закріплення в компетенції самоврядних органів – законодавчим шляхом, один і 

той же термін їх здійснення – безстроково. Природа цих повноважень теж мало 

чим відрізняється, оскільки питання місцевого значення – це ті ж державні 

справи, але які вирішуються на локальному рівні. Тому, на нашу думку, 

абсолютно немає потреби їх виділяти в окрему групу і передбачати особливі 

умови їх реалізації. Якщо ті чи інші повноваження закріплені в компетенції 

самоврядних органів законодавством і здійснюються ними ефективно, то вони 

повинні стати для них власними.  

Цілком очевидно, що наведене також в більшій мірі відповідає принципу 

субсидіарності, який Україна зобов’язалась дотримуватися, ратифікувавши 

Європейську хартію місцевого самоврядування. Як уже зазначалося, сьогодні 

цей принцип є одним із найважливіших серед принципів організації не тільки 

місцевих органів публічної влади, але і в цілому інститутів управління. Правове 

значення субсидіарності полягає окрім іншого ще і в тому, що цей принцип 

встановлює права окремих індивідів і спільнот на самостійність і ініціативу, а 

також права на необхідну допомогу в соціальній, економічній, культурній, 

політичній і правових сферах. Він націлює надання послуги на максимальне 

наближення до рівня її споживання. 

Інша справа, коли мова йде про делегування. Особливістю здійснення 

делегованих повноважень є те, що при їх реалізації органи місцевого 

самоврядування повинні відповідно до припису проводити в життя визначену 

політику, враховуючи місцеві особливості, але підпорядковуючись і звітуючись 

у цих питаннях органу, що делегував повноваження. У даному конкретному 

випадку – місцевій державній адміністрації.  

В основі ідеї делегування повноважень є сприяння розвитку місцевої 

ініціативи, підвищення ефективності й оперативності управління, оскільки воно 

дозволяє в більшій мірі враховувати місцеві можливості і особливості, ніж при 
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здійсненні аналогічних повноважень державними органами, та уникати 

створення численних державних відомств на місцевому рівні.  

Наявність в структурі компетенції самоврядних органів делегованих 

повноважень зумовлена двома підставами. Перша пов’язана з тим, що 

співвідношення повноважень між самоврядними і державними органами не є 

незмінним, воно повинне коригуватися в залежності від вимог соціально-

економічної, політичної та іншої ситуацій в країні або окремій адміністративно-

територіальній одиниці. А таким механізмом, за допомогою якого можна 

оперативно відреагувати на наведені чинники і внести зміни до цього 

співвідношення є механізм делегування повноважень. Мова йде про 

делегування в його семантичному значенні, тобто про передачу повноважень 

від одного органу іншому на певний термін, а не в тому розумінні, що 

передбачене сучасним законодавством. Так, наприклад, на нашу думку, 

розроблення схем санітарного очищення населених пунктів, яке на даний час 

здійснюється місцевими державними адміністраціями, повинне ними 

делегуватися виконавчим органам місцевого самоврядування. І тільки в разі 

виникнення обставин, які спричиняють обов’язкову безпосередню участь 

виконавчих органів у здійсненні цього повноваження (стихійне лихо, епідемія 

чи просто низький рівень кваліфікації працівників органів місцевого 

самоврядування, що зумовлює нездатність ефективно реалізовувати це 

повноваження) структурні підрозділи місцевих державних адміністрацій 

повинні здійснювати їх самостійно. 

Друга підстава, на нашу думку, полягає в тому, що до делегованих 

повноважень відносяться ті, що направлені на вирішення органами місцевого 

самоврядування питань, які мають важливу суспільну значимість і цінність. Їх 

реалізацію держава не може залишати без можливості своєчасного та 

ефективного контролю зі свого боку. Реалізація суспільно значимих функцій і 

повноважень не може здійснюватися під власну відповідальність органів 

місцевого самоврядування, тому контроль у цьому випадку, що здійснюється 

всередині самоврядної системи, є недостатнім.  
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Крім того, здійснення контрольних повноважень державними органами за 

забезпеченням виконання вимог законності, тобто за відповідністю 

адміністративних дій і рішень самоврядних органів закону, при виконанні 

делегованих повноважень через свою формальність є також недостатньо 

ефективним. Тому у даному випадку є необхідність у встановленні такого 

режиму контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування 

відповідних повноважень, який включав би поряд із законністю і критерій 

доцільності адміністративної діяльності самоврядних органів.  

Останній вид контролю має ширше поле застосування, ніж контроль 

правомірності, і передбачає виявлення своєчасності, способів, засобів і мотивів 

здійснення адміністративних дій і рішень, оцінку ефективності і здатності 

максимально відповідати публічним інтересам з мінімальним ущербом для 

індивідуальних прав та інтересів. Таким чином, з питань реалізації делегованих 

повноважень держава має і повинна мати право втручатися в діяльність органів 

місцевого самоврядування, що здійснюють делеговані повноваження, оскільки 

передача органам місцевого самоврядування певних повноважень соціального 

чи економічного спрямування не означає їх автоматичного виключення із числа 

загальних завдань держави.  

Адже не кожна сільська чи селищна рада має виконавчий орган, що, 

наприклад, може кваліфіковано спрогнозувати, які заходи підприємств, 

розташованих на відповідній території, можуть спричинити негативні 

соціальні, демографічні чи екологічні наслідки. Тому повноваження щодо 

погодження планів та інших заходів підприємств, установ та організацій, які 

можуть ці наслідки викликати, безумовно, доцільно віднесені Законом «Про 

місцеве самоврядування в Україні» до делегованої сфери компетенції 

виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Адже, діючи в межах 

законності і дотримуючись конституційних принципів, органи місцевого 

самоврядування можуть не бути в змозі об’єктивно оцінити обставини, які 

згодом призведуть до негативних наслідків на тій чи іншій території. Тому в 
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цьому і подібних випадках державні органи повинні мати право оперативного 

адміністративного втручання у діяльність органів місцевого самоврядування. 

З огляду на вищенаведене, компетенцію органів місцевого самоврядування 

повинні складати повноваження двох видів. Перший – це власні повноваження, 

які забезпечують самостійне вирішення територіальною громадою питань 

місцевого значення, визначаються законодавчим шляхом і складають її основну 

частину. Вони не можуть переглядатися в адміністративному порядку і 

обмежуватися державою, крім випадків, передбачених законодавством. В 

межах власних повноважень органи місцевого самоврядування повинні мати 

повну свободу дій для здійснення власних ініціатив з будь-якого питання, яке 

не виключене з їхньої компетенції і не віднесено до компетенції іншого органу. 

В здійсненні цих повноважень самоврядні органи обмежені тільки 

положеннями закону.  

Другу частину компетенції самоврядних органів повинні складати 

відповідно делеговані повноваження, становлячи її незначну частку. До них 

слід віднести повноваження, які, по-перше, зможуть забезпечити гнучкі і 

ефективні відносини з органами виконавчої влади, а, по-друге, за якими є 

необхідність здійснення контролю з боку державних органів на предмет 

доцільності та ефективності їх виконання.  

Згідно нинішнього законодавства різниця у здійсненні самоврядними 

органами делегованих і власних повноважень полягає виключно у способі 

контролю за їх реалізацією та джерелом їх ресурсного забезпеченням. Власні 

повноваження забезпечуються власними ресурсами, а відповідальність за їх 

здійснення згідно чинного законодавства настає всередині системи або 

встановлюється в судовому порядку.  

Конституційно визначено, що здійснення делегованих повноважень 

фінансується в повному об’ємі державою шляхом віднесення до місцевого 

бюджету окремих загальнодержавних податків, а також шляхом передачі 

органам місцевого самоврядування відповідних об’єктів державної власності. 

Контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих 
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повноважень органів виконавчої влади реалізують відповідні місцеві державні 

адміністрації, а у окремих випадках – міністерства та інші центральні органи 

виконавчої влади, і їх територіальні підрозділи. Районні державні адміністрації 

контролюють здійснення делегованих повноважень виконавчими органами 

сільських, селищних, міських рад міст районного значення, що розташовані на 

території району, а обласні державні адміністрації контролюють здійснення 

аналогічних повноважень виконавчими органами міських рад міст обласного 

значення.  

Тут слід зазначити, що органи виконавчої влади не є єдиним суб’єктом 

контрольної діяльності за виконанням відповідними органами місцевого 

самоврядування делегованих повноважень. Цей висновок випливає із аналізу 

змісту ч. 2 ст. 11 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні», яка 

передбачає, що виконавчі органи місцевого самоврядування підзвітні і 

підконтрольні відповідним радам, а з питань здійснення делегованих їм 

повноважень органів виконавчої влади – також підконтрольні відповідним 

органам виконавчої влади. В даному випадку використання слова «також» 

означає, що реалізація делегованих повноважень виконавчими органами 

сільських, селищних, міських рад здійснюється під подвійним контролем – 

контролем органів виконавчої влади та представницьких органів місцевого 

самоврядування. Наведене, на нашу думку, є виправданим, оскільки дозволяє 

брати участь і представницьким органам місцевого самоврядування при 

здійсненні делегованих повноважень їх виконавчими органами, а, відповідно, і 

в більшій мірі при цьому враховувати інтереси територіальної громади. Це 

також створює додаткові умови для реалізації принципу максимально 

можливого врахування місцевих інтересів при здійсненні делегованих 

державою повноважень органами місцевого самоврядування. 

Підзаконним нормативним актом, що детально регулює порядок контролю 

за здійсненням делегованих повноважень є Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами 

місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» 
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від 05.03.1999 р. № 835. Вона передбачає відповідні форми здійснення 

контролю, а також підстави порушення контролюючим органом питання про 

відповідальність сільського, селищного, міського голови. Відповідальність 

посадових осіб органів місцевого самоврядування може наступати у випадку 

порушення Конституції і законів України, прав і свобод громадян, не 

забезпечення здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, 

перешкоджання здійсненню контролю за їх виконанням та в інших випадках. 

Перелік цих підстав є відкритим, з чого випливає, що крім законності як 

критерію оцінки здійснення самоврядними органами делегованих повноважень, 

має місце і критерій доцільності.  

Чинне законодавство закріпило широкий перелік питань, вирішення яких 

держава делегувала самоврядним органам. Із усього обсягу повноважень, що 

здійснюють виконавчі комітети міських рад міст обласного значення, близько 

двох третин – це делеговані повноваження. Наведене співвідношення 

делегованої і власної сфери компетенції, на нашу думку, порушує баланс, 

передбачений Конституцією України. Хоча Основний Закон і не встановлює 

конкретний об’єм делегованих повноважень, але, у відповідності з його 

нормами, органам місцевого самоврядування можуть надаватися лише окремі 

повноваження органів виконавчої влади. Наведене логічно передбачає їх 

невелику частину, по крайній мірі аж ніяк не більшу за власні повноваження. 

Однак в деяких сферах суспільного життя, таких як освіта, охорона здоров’я, 

культура, спорт, соціальний захист населення, в галузі забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод, законних інтересів громадян делеговані 

повноваження превалюють над власними. Думається, що такий стан справ не 

відповідає не тільки визначеним у Конституції засадам компетенції місцевих 

органів публічної влади, але і завданням та меті створення цих органів в 

цілому.  

При такому підході делеговані повноваження також не в повній мірі 

можуть реалізувати потенціал і переваги самоврядних органів, особливо їх 

здійснення в галузі соціально-економічного і культурного розвитку, в галузі 
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житлово-комунального господарства, побутового і торговельного 

обслуговування. Адже, специфіка локальних соціально-економічних проблем 

на рівні окремих сіл і міст, що обумовлені, до прикладу, географічним 

розташуванням (гірська місцевість), особливості культурологічного фактору, 

які обумовлені історичними, територіальними, національними чинниками, 

вимагає від органів місцевого самоврядування їх врахування в реалізації своєї 

соціально-економічної політики. Тому доцільність здійснення тих чи інших 

правомочностей органів місцевого самоврядування навіть у суміжних селах 

може відрізнятися, нерідко досить суттєво. До прикладу, компактне 

проживання угорців, словак, румун в Закарпатській області, греків – в 

Одеській, румун – в Чернівецькій тощо підтверджує очевидність наведеної 

тези.  

За таких обставин ефективність контролю відповідної місцевої державної 

адміністрації, а тим більше центральних органів виконавчої влади на предмет 

доцільності та ефективності здійснення тих чи інших делегованих повноважень 

– мінімальна. Крім того, у окремих випадках це стає «дієвим» засобом впливу 

на діяльність органів місцевого самоврядування з боку контролюючого органу, 

тобто відповідної місцевої державної адміністрації, не тільки у делегованій 

сфері компетенції, а також і стосовно здійснення власних повноважень, 

оскільки, як буде нами проаналізовано нижче, вони надзвичайно тісно пов’язані 

і їх здійснення неможливо проводити автономно один від одного.  

Делеговані повноваження здійснюються практично по всім предметам 

відання і їх співвідношення з власними повноваженнями залежить від сфери 

суспільного життя, в яких вони реалізуються. Так, у сфері соціально-

економічного і культурного розвитку, планування і обліку до делегованих 

повноважень віднесено незначну частину, а саме, розгляд і узгодження планів 

підприємств, установ та організації, що не належать до комунальної власності 

відповідних територіальних громад, здійснення яких може викликати негативні 

соціальні, демографічні, екологічні та інші наслідки, а також статистичний 

облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній 
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території (п.п. 1, 2 ч. «б» ст. 27 Закону «Про місцеве самоврядування в 

Україні»).  

На нашу думку, всі питання соціально-економічного і культурного 

розвитку сіл, селищ та міст повинні бути власними повноваженнями органів 

місцевого самоврядування. Адже призначення органів місцевого 

самоврядування – виражати та захищати інтереси територіальної громади, 

регулювати відносини між різними соціальними групами, а також з державою 

та її органами. Наслідки виконання повноважень органів місцевого 

самоврядування у даній галузі спрямовані на безпосереднє забезпечення 

життєдіяльності територіальної громади, пов’язані з її інтересами. Тому 

формування соціально-економічної політики і її здійснення на рівні села, 

селища, міста повинні бути виключно власним повноваженням самоврядних 

органів.  

Отже, сьогодні в більшій мірі завдяки наявності широкої сфери 

делегованої компетенції органи місцевого самоврядування втратили свою 

правову самостійність і стали де-факто «низовою» ланкою державної влади, 

ставши залежними саме від органів державної влади, а не від тієї чи іншої 

територіальної громади, інтереси якої вони повинні забезпечувати. 

Такий стан речей можна чітко прослідкувати, аналізуючи зміст актів 

управління, що видаються головами місцевих державних адміністрацій та 

начальниками їх структурних підрозділів. Адміністративні акти управління, що 

видаються головами обласних державних адміністрацій у формі розпоряджень 

адресуються у переважній більшості не тільки управлінням цієї адміністрації та 

райдержадміністраціям, а також і виконавчим комітетам міських рад. 

Наприклад, Розпорядження голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації «Про заходи щодо реалізації в 2004 році другого етапу Стратегії 

подолання бідності» містить 57 вказівок різним органам, більше половини з 

яких – виконавчим комітетам міських рад. І це не є винятком. Приблизно таке 

саме співвідношення майже по всім актам управління, що стосуються різних 

сфер життєдіяльності суспільства.  
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Безумовно, більшість із положень актів, що адресуються самоврядним 

органам, направлені на виконання державних програм різного роду, у різних 

сферах та різної тривалості. Так, частину положень наведеного розпорядження 

можна розглядати як невід’ємні і логічні складові реалізації Стратегії 

подолання бідності та Програми подолання бідності в Закарпатській області, 

здійснювані державними адміністраціями, оскільки їх виконання тягне за 

собою відповідні покращення в соціальній сфері. Однак, сьогодні в Україні діє 

величезна кількість загальнодержавних та регіональних програм, які 

охоплюють майже усі сфери суспільних відносин. Зокрема, в Закарпатській 

області на даний час діє більше 60 державних цільових та регіональних 

програм, а заходи, які розробляють органи виконавчої влади для їх реалізації 

торкаються практично всіх сфер та об’єктів управління, в тому числі і не 

державного.  

Крім вказівок, що безпосередньо стосуються здійснення різного роду 

державних програм, адміністративні акти управління місцевих органів 

виконавчої влади містять і положення, адресовані органам місцевого 

самоврядування, що торкаються виконання ними своїх власних повноважень. 

Наприклад, п. 8.1 наведеного розпорядження, зобов’язує міськвиконкоми 

забезпечувати концентрацію коштів за рахунок усіх джерел фінансування на 

будівництво та зміцнення матеріальної бази закладів соціальної сфери та 

об’єктів комунального призначення. З одного боку такий припис можна 

розглядати як такий, що адресований органам місцевого самоврядування на 

виконання делегованого повноваження, передбаченого п.п. 1, п. «б» ст. 30 

Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» (здійснення заходів щодо 

розширення та вдосконалення мережі підприємств житлово-комунального 

господарства, торгівлі та громадського харчування, побутового 

обслуговування), однак п.п. 1 п. «а» цієї ж статті передбачає повноваження 

органів місцевого самоврядування щодо управління закладами соціальної 

сфери та комунального призначення, а також розпорядження власними 

коштами та залучення коштів на договірних засадах у власній сфері їхньої 
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компетенції. Тобто фактично відбувається втручання місцевих органів 

виконавчої влади у сферу власної компетенції органів місцевого 

самоврядування, хоча формально можна це втручання пов’язати зі здійсненням 

ними делегованих повноважень. Те саме стосується і положень аналізованого 

розпорядження щодо забезпечення органами місцевого самоврядування 

контролю за функціонуванням шкільних їдалень, наявністю в них необхідного 

обладнання, розпорядження домагатися розвитку матеріально-технічної бази та 

кадрового забезпечення оздоровчих закладів та інших, передбачених п.п. 1.14, 

4.4, 5.8, 5.9, 6.10. Тобто це не поодинокі випадки.  

Фактична підлеглість виконавчих комітетів місцевих рад місцевим 

державним адміністраціям у здійсненні більшої частини повноважень 

відповідно тягне за собою аналогічну підлеглість і їх структурних підрозділів. 

Відображення такої ситуації в першу чергу прослідковується у змісті наказів, 

що видаються начальниками управлінь та відділів обласних державних 

адміністрацій і адресовані відповідним структурним підрозділам органів 

місцевого самоврядування. Всеохоплююче регулювання державними органами 

міських закладів соціальної сфери, освіти, охорони здоров’я, житлово-

комунального господарства доходить в деяких випадках до абсурду. Так, 

наприклад, управління охорони здоров’я Закарпатської обласної адміністрації 

своїми наказами визначає порядок роботи комунальних закладів охорони 

здоров’я на час вихідних, свят та шкільних канікул, встановлює строки 

проведення медичних оглядів тощо. 

Удосконалення співвідношення аналізованих повноважень на наведеному 

територіальному рівні управління повинне здійснюватися у двох напрямках. 

Перший – це закріплення в законодавчих актах, зокрема, законі «Про місцеві 

державні адміністрації» переліку тих повноважень, які можуть бути делеговані 

місцевими органами виконавчої влади органам місцевого самоврядування. 

Деякі дослідники при аналізі цього питання приходять до висновку, що із 

законів «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в 

Україні» слід виключити переліки повноважень, які можуть делегуватися, а 
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відповідно ці закони повинні передбачати тільки чіткий перелік повноважень 

обох владних суб’єктів, які взагалі не можуть бути делеговані, а інші 

передбачити на узгодження сторін. Такий підхід не до кінця є виправданим, 

оскільки делегувати повноваження орган публічної влади може тільки ті, що 

знаходяться в рамках його компетенції, тому перш ніж надати право здійснення 

делегування, держава повинна закріпити в компетенції органу відповідне 

повноваження. У зв’язку із цим доцільно в компетенційних законах визначати 

весь об’єм повноважень, а також окремим переліком ті, які можуть бути 

делеговані. Стосовно питання делегування повноважень місцевими 

державними адміністраціями органам місцевого самоврядування, то до цього 

переліку мають бути включені тільки ті повноваження, стосовно яких повинен 

реалізовуватися контроль за доцільністю їх здійснення місцевими державними 

адміністраціями та іншими органами виконавчої влади, зокрема, контрольні 

повноваження у сфері бюджету, фінансів і цін, будівництва, житлово-

комунального господарства, та земельних відносин, деякі повноваження у сфері 

освіти, охорони здоров’я та культури і більшість повноважень у сфері 

соціального захисту населення. Інші ж повинні стати власними 

повноваженнями самоврядних органів.  

Другий – це зміна самого способу делегування повноважень. Укладення 

адміністративних договорів про делегування повноважень органам місцевого 

самоврядування органами виконавчої влади не тільки зведе до оптимальної 

кількості делеговані повноваження та дасть змогу здійснювати постійну 

корекцію їх співвідношення з власними, але і забезпечить можливості для 

здійснення більш ефективного контролю органів виконавчої влади за їх 

здійсненням органами місцевого самоврядування.  

У зв’язку із цим необхідно прийняти окремий закон про делегування 

повноважень місцевих органів публічної влади, який би передбачав 

необхідність укладання адміністративного договору про виконання 

делегованих повноважень між органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування а також основні умови таких договорів: 
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обґрунтування законності та доцільності делегування окремих повноважень 

органу місцевого самоврядування, порядок та умови передачі та використання 

матеріальних засобів, необхідних для виконання делегованих повноважень, 

строк, на який делегуються окремі повноваження, форми контролю та 

відповідальність органів місцевого самоврядування за виконання делегованих 

їм окремих повноважень органів виконавчої влади, умови та підстави 

дострокового припинення або призупинення здійснення делегованих йому 

окремих повноважень, а також відповідальність органів державної влади за 

створення необхідних умов для виконання даних повноважень. 

Аналіз правових питань співвідношення повноважень місцевих органів 

виконавчої влади та органів місцевого самоврядування дав підстави зробити 

наступні висновки. 

По-перше, в результаті того, що одне із основних завдань, яке Закони 

України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування 

в Україні» повинні були вирішити (чітко деталізувати конституційне 

розмежування повноваження місцевих органів публічної влади), ними 

вирішено не було, основну роль у розмежуванні повноважень цих органів 

відіграють підзаконні нормативно-правові акти, зокрема, постанови Кабінету 

Міністрів України.  

По-друге, в більшості своїй ні закони, ні навіть підзаконні нормативні акти 

не прописують достатньо чітко повноваження зазначених органів або через 

концептуальну неузгодженість між собою, або із-за абстрактності 

формулювань, що в них використовуються, що зумовлює необхідність у 

використанні інших форм розмежування повноважень, зокрема, договірної. 

Крім того, застосування договірної форми розмежування повноважень місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст 

при реалізації першими повноважень щодо забезпечення виконання 

Конституції та Законів України, актів Президента України та Кабінету 

Міністрів України, що передбачає обов’язок не тільки інформувати відповідних 

суб’єктів на тій чи іншій території про прийняті акти, але і ставити завдання 
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щодо їх виконання (зокрема, щодо виконання державних програм) є 

необхідною, оскільки в таких випадках потреба в розмежуванні повноважень 

аналізованих органів не зникне навіть при більш чіткому їх нормативному 

визначенні. При цьому предметом адміністративного договору може бути або 

спільна діяльність у певній сфері чи стосовно того чи іншого об’єкта 

управління або навіть саме розмежування повноважень.  

По-третє, норми статуту як установчого нормативного акту територіальної 

громади не є правовою основою розмежування повноважень державних органів 

та органів місцевого самоврядування, оскільки можуть тільки містити 

положення, що стосуються участі органів місцевого самоврядування в 

розмежуванні повноважень за допомогою ненормативних інструментів, 

зокрема, договірних. Так, статут може регламентувати повноваження органів 

місцевого самоврядування щодо укладення різного роду адміністративних 

договорів з місцевими державними адміністраціями, в тому числі і договорів 

про спільну діяльність із зазначенням взаємних прав і обов’язків. Крім того, у 

статуті може здійснюватися розмежування повноважень в рамках самої 

системи місцевого самоврядування між територіальною громадою та її 

органами і посадовими особами.  

Наведене стосується й інших локальних нормативно-правових актів, таких 

як рішення рад та їх виконавчих комітетів, розпорядження голів місцевих 

державних адміністрацій та сільських, селищних, міських голів. Крім того, 

цими актами може регулюватися порядок вирішення внутрішніх організаційних 

питань органу влади або здійснюватися розмежування повноважень в межах 

самого органу між його структурними підрозділами. 

По-четверте, як встановлене співвідношення делегованих повноважень 

органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст та контрольних 

повноважень органів виконавчої влади за їх здійсненням, так і співвідношення 

повноважень місцевих державних адміністрацій, що безпосередньо стосуються 

управління селом, селищем, містом та власних повноважень самоврядних 

органів є далеко не досконалим. В практичній діяльності даних владних 



449 

 

суб’єктів воно породжує проблемні ситуації, суперечності та нерідко і 

конфлікти. 

По-п’яте, досягнення належного розмежування повноважень місцевих 

органів публічної влади на наведеному територіальному рівні управління 

повинне здійснюватися за допомогою перерозподілу у двох напрямках. Перший 

– це закріплення в законодавчих актах, зокрема, законі «Про місцеві державні 

адміністрації» переліку тих повноважень, які можуть бути делеговані 

місцевими органами виконавчої влади органам місцевого самоврядування. 

Однак до цього переліку мають бути включені тільки ті повноваження, 

стосовно яких повинен реалізовуватися контроль за доцільністю їх здійснення 

місцевими державними адміністраціями та іншими органами виконавчої влади, 

зокрема, контрольні повноваження у сфері бюджету, фінансів і цін, 

будівництва, житлово-комунального господарства, та земельних відносин, деякі 

повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я та культури і більшість 

повноважень у сфері соціального захисту населення. Інші ж повинні стати 

власними повноваженнями органів місцевого самоврядування.  

У зв’язку із цим необхідно прийняти окремий закон про делегування 

повноважень місцевих органів публічної влади, який би передбачав 

необхідність укладання адміністративного договору про виконання 

делегованих повноважень між органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування а також основні умови таких договорів: порядок та 

умови передачі та використання матеріальних засобів необхідних для 

виконання делегованих повноважень, строк, на який делегуються окремі 

повноваження, форми контролю та відповідальність органів місцевого 

самоврядування за виконання делегованих їм окремих повноважень органів 

виконавчої влади, а також відповідальність органів державної влади за 

створення необхідних умов для виконання даних повноважень. А відповідно у 

базові закони внести зміни і передбачити перелік повноважень, які можуть 

делегуватися державними органами органам місцевого самоврядування. 
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По-шосте, нинішній спосіб правової регламентації повноважень місцевих 

державних адміністрацій та виконавчих органів сільських, селищних, міських 

рад стосовно управління селом, селищем, містом здійснений без дотримання 

принципу виключності їх компетенцій.  

Закони України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве 

самоврядування в Україні» регламентують повноваження відповідних органів у 

такий спосіб, що велика частина із тих, які здійснюють виконавчі органи 

сільських, селищних, міських рад, поглинаються повноваженнями районних та 

обласних державних адміністрацій, а в окремих випадках і дублюються ними. 

Норми цих законів, що визначають об’єкти управління даних органів, часто 

розширюють дані об’єкти, використовуючи вирази типу «незалежно від форми 

власності», «розташовані на відповідній території» тощо.  

Низка галузевих законів, що визначають повноваження місцевих органів 

публічної влади в різних сферах суспільного життя, теж не в повній мірі 

компенсують колізійність законів «Про місцеві державні адміністрації» та «Про 

місцеве самоврядування в Україні», оскільки їх норми часто визначають 

повноваження місцевих державних адміністрацій і органів місцевого 

самоврядування в одній статті спільним переліком. 

Така ситуація негативно впливає як на діяльність органів місцевого 

самоврядування, так і на місцеві органи виконавчої влади, оскільки є причиною 

невиправданого збільшення управлінських витрат та ускладнення встановлення 

конкретної юридичної відповідальності органів за здійснення даних 

повноважень. В той же час в більшій мірі негативний вплив стосується органів 

місцевого самоврядування сіл, селищ, міст, оскільки останні у деяких випадках 

стають тільки ланкою державного механізму між місцевими державними 

адміністраціями та конкретними об’єктами управління, виконуючи їх 

доручення. 

 

Контрольні питання 

1. Назвіть основні галузеві повноваження місцевих державних адміністрацій в Україні.  

2. У чому проявляється дуалізм правового статусу місцевої державної адміністрації? Які 

його наслідки? 
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3. Вкажіть делеговані повноваження місцевих державних адміністрацій.  

4. Які повноваження відносяться до виключної компетенції сільських, селищних міських 

рад.  

5. Назвіть делеговані повноваження органів місцевого самоврядування. 

 

Рекомендовані нормативно-правові акти та література для підготовки до 

семінарського заняття, написання рефератів 

 

Основні нормативно-правові акти і література 

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 
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5. Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: 
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думка, 2010. – 656 с. 

6. Гробова В.П. Система місцевого самоврядування в польщі: перспективи використання 
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ТЕМА 10 

ОЦІНКА, ТЕНДЕНЦІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ І ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ 

 

10.1 Класифікація сучасних проблем функціонування органів 

місцевого самоврядування в умовах трансформації суспільства 

 

Євроінтеграційні процеси, що декларуються сучасною українською 

владою, передбачають трансформацію політичної системи з метою наближення 

її до демократичних стандартів. Одним із основних є децентралізація влади 

шляхом надання як найбільших повноважень органам місцевого 

самоврядування. Характер взаємодії різних рівнів влади, співвідношення 

об’єму повноважень та реальної здатності їх реалізувати, в значній мірі, 

визначає тип політичної системи суспільства. 

Місцеве самоврядування – це урядування що його здійснюють органи 

місцевої влади, сфера повноважень яких поширюється на певні територіально 

визначені одиниці, на які поділено територію держави. Повноваження органів 

місцевої влади постають тому, що ці органи обирає населення. Роль органів 

місцевого самоврядування у певній політичній системі звичайно оцінюють на 

основі їх відносин із центральною владою. Прихильники ліберально-

демократичних поглядів наголошують на двох принципах, що визначають ці 

відносини ще з XIX ст. По-перше, вони вважають, що органи місцевої влади 

відіграють важливу роль у підвищенні політичної свідомості та політичної 

активності громадян, розглядають ці органи як основну ланку постачання 

послуг відповідно до місцевих проблем. Отже їхні відносини з центром 

визначені партнерством вільних демократичних інституцій. По-друге, місцеве 

самоврядування становить раціональний елемент адміністративної системи, бо 

дає змогу під керівництвом центру ефективно забезпечувати комунальні 
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послуги там, де існує потреба в них. У цьому розумінні органи місцевої влади є 

агентами центрального уряду. 

Після здобуття Україною незалежності в державі активізувалися процеси 

демократизації суспільства, які були започатковані ще у 80-х рр. XX ст. в 

колишньому Радянському Союзі. Значною мірою вони визначаються 

сукупністю проблем, які доводилося і доводиться вирішувати для утвердження 

демократії на місцевому рівні. 

Нині низка проблем, пов’язаних із відновленням і розвитком місцевого 

самоврядування в Україні, не зменшилася. Значна його частина стосується 

особливостей функціонування органів місцевого самоврядування в умовах 

реформування української економіки і методів, які вони використовують у 

процесі своєї діяльності. 

Отже, актуальність дослідження проблем становлення і розвитку в Україні 

місцевого самоврядування не знижується, а навпаки зростає. І це не дивно: з 

плином часу ускладнюється не тільки суспільно-політична та соціально-

економічна реальність, але й діяльність, спрямована на управління нею, що 

привертає до них увагу не тільки науковців, але й працівників владних структур 

різних ієрархічних рівнів управління. Про це засвідчують Укази Президента 

України, Постанови Кабінету Міністрів України, матеріали конференцій, 

організованих владою, координаційно-методологічних нарад, всеукраїнських 

муніципальних слухань. 

Найчастіше в центрі їх уваги стояли проблеми трансформації 

адміністративного устрою (Р. Безсмертний, О. Молодцов), проблеми 

міжбюджетних відносин (В. Кравченко), проблеми інструментів та ресурсів 

місцевого розвитку (В. Рубцов), проблеми перспективного розвитку місцевого 

самоврядування (О. Фрицький), інноваційні механізми місцевого та 

регіонального розвитку. З’явилися навіть посібники для працівників органів 

місцевого самоврядування, в яких наводяться рекомендації, як на практиці 

успішно розв’язувати проблеми місцевого самоврядування, використовуючи ті 

чи інші методи. 
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Зазначимо, що проблема (гр. problema – завдання) – це теоретичне чи 

практичне питання, яке вимагає розв’язання, дослідження. Оскільки 

відновлення місцевого самоврядування в незалежній Україні здійснюється 

протягом дуже короткого періоду в умовах жорсткого політичного 

протистояння, то зрозуміло, що розв’язати усі теоретичні і практичні питання, 

пов’язані з розвитком місцевого самоврядування, було просто неможливо, як і 

довести його до рівня характерного для розвинених суспільств, а отже сучасних 

проблем у цій царині нагромадилось надзвичайно багато. 

Усі проблеми, які тою чи іншою мірою пов’язані з місцевим 

самоврядуванням, умовно можна поділити на дві великі групи: 

1. Проблеми відновлення та розвитку місцевого самоврядування як 

політико-правового інституту та гарантованого державою права територіальної 

громади. 

2. Проблеми, які повинні вирішувати безпосередньо територіальна громада, 

її представницькі органи – рада (сільська, селищна, міська, районна, обласна) і 

голова (сільський, селищний, міський) та виконавчі органи (функціонально-

галузеві і територіальні) місцевого самоврядування. 

Зазначимо, що обидві групи проблем надзвичайно тісно пов’язані між 

собою. Адже розв’язання проблем, які повинно вирішувати місцеве 

самоврядування, часто є неможливим без вирішення проблем становлення і 

розвитку самого місцевого самоврядування, зокрема без розв’язання проблем, 

пов’язаних з принципами і методами діяльності органів самоврядування. 

Беручи за критерій оцінки проблем місцевого самоврядування відповідне 

коло суб’єктів суспільних відносин та мету, яку вони переслідують, можна 

встановити класифікацію таких оцінок. 

На нашу думку, доцільно розрізняти евристичні, експертні, пізнавально-

критичні, споживацькі та службові оцінки. 

Евристичні оцінки дають науковці-дослідники з метою висвітлення 

проблем місцевого самоврядування під новими кутами зору і збагачення науки 

про місцеве самоврядування новими теоретичними здобутками. 



455 

 

Експертні оцінки здійснюють учені, політики, урядовці з метою пошуку 

шляхів поліпшення ситуації, пов’язаної з місцевим самоврядуванням. 

Пізнавально-критичні оцінки здійснюються переважно засобами масової 

інформації з метою встановлення взаємозв’язків між органами місцевого 

самоврядування, пересічними громадянами, науковцями-дослідниками, 

експертами тощо для прискорення розв’язання проблем місцевого 

самоврядування. 

Споживацькі оцінки дають пересічні громадяни з позиції сподіваного 

отримання благ як результату становлення і розвитку місцевого 

самоврядування через функціонування органів місцевого самоврядування. 

Службові оцінки здійснюють працівники органів місцевого 

самоврядування з метою покращення організації праці, прискорення 

розв’язання проблем територіального розвитку. Службові оцінки здійснюють 

також і працівники місцевих органів виконавчої влади. Ці оцінки є, як правило, 

критичними. 

Групи оцінок мають надзвичайно важливе значення: усі вони зрештою 

сприяють розвитку місцевого самоврядування. Проте кожна з них ґрунтується 

на власному (ясна річ, узагальненому) баченні оцінювача еталону місцевого 

самоврядування, причому таким еталоном виступають як зарубіжні моделі 

місцевого самоврядування, так і моделі власної конструкції, які є адекватним 

відображенням інтересів конструкторів. 

Розглянемо зміст оцінок проблем місцевого самоврядування детальніше. 

Евристичні оцінки. В Україні багато вчених присвятили свої дослідження 

вивченню проблем місцевого самоврядування. У результаті отримано значні 

теоретичні здобутки: збагачено понятійно-термінологічний апарат місцевого 

самоврядування, розкрито особливості місцевого самоврядування в різних 

суспільно-політичних і соціально-економічних умовах, виділено критерії та 

запропоновано класифікацію проблем місцевого самоврядування тощо. 

Нагадаємо, що під класифікацією (від лат. classis – розряд і facere – 

робити) розуміють групування досліджуваних об’єктів по сукупностях 
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(класах), що різняться переважно якісними ознаками, а кількісні відмінності, 

які спостерігаються при цьому, відображають, як правило, динаміку розвитку 

об’єктів чи їх ієрархічний порядок. Отже, класифікація у нашому випадку – це 

розподіл понять по групах, за яким в одну групу потрапляють поняття зі 

спільними ознаками. 

Найбільш цілісну та оригінальну класифікацію проблем місцевого 

самоврядування подає В. Пархоменко. 

Запропонована ним класифікація проблем місцевого самоврядування така: 

1) інституційні проблеми місцевого самоврядування; 2) проблеми правового 

забезпечення; 3) проблеми формування місцевого самоврядування (проблеми 

районних у містах рад, проблеми місцевого самоврядування у місті Києві, 

проблеми районних і обласних рад, проблеми органів самоорганізації 

населення) 4) проблеми становлення територіальних громад; 5) проблеми 

формування і функціонування місцевих рад (проблеми формування 

депутатського складу ради, проблеми виборів депутатів місцевих рад, проблеми 

забезпечення адекватності між волевиявленням виборців і складом рад, 

проблеми обрання голови ради, проблеми дострокового припинення 

повноважень місцевих рад та голів сіл, селищ, міст, проблеми формування 

виконавчих органів місцевого самоврядування, проблеми функціонування 

місцевих рад, проблеми функціонування постійних комісій ради, проблеми 

відкритості функціонування органів місцевого самоврядування); 6) проблеми 

статусу депутатів, посадових осіб та працівників місцевого самоврядування 

(проблеми статусу депутатів, проблеми правових основ статусу депутатів 

місцевих рад, проблеми дострокового припинення повноважень депутата, 

проблеми гарантій депутатської діяльності), проблеми статусу голів сіл, селищ і 

міст, проблеми статусу службовця органу місцевого самоврядування; 

7) проблеми повноважень місцевого самоврядування (проблеми загальної 

компетенції місцевого самоврядування в Україні, проблеми повноважень 

представницьких органів місцевого самоврядування, проблеми розмежування 

повноважень між представницькими та виконавчими органами місцевого 
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самоврядування, проблеми повноважень виконавчих органів місцевого 

самоврядування, проблеми компетенції голів сіл, селищ та міст, проблеми 

стабільності повноважень місцевого самоврядування в Україні, проблеми 

розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування з одного боку 

та місцевими державними адміністраціями і регіональними радами – з другого, 

проблеми матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, проблеми 

правової основи матеріальної і фінансової бази місцевого самоврядування, 

проблеми права комунальної власності територіальних громад, проблеми 

фінансової бази місцевого самоврядування – проблеми правової основи 

фінансової бази місцевого самоврядування в Україні, проблеми бюджетної 

забезпеченості територіальних громад, проблеми формування місцевих 

бюджетів, проблеми місцевих податків і зборів, проблеми позабюджетних 

фондів місцевого самоврядування, проблеми участі органів місцевого 

самоврядування у фінансово-кредитних відносинах, проблеми структури 

видатків місцевих бюджетів в Україні, проблеми оптимізації видатків місцевих 

бюджетів). 

Легко побачити, що наведена класифікація сьогодні потребує оновлення і 

доповнення. Так, до п. 3 зазначеної класифікації потрібно додати проблеми 

місцевого самоврядування в містах зі спеціальним статусом (містах Києві та 

Севастополі), проблеми сільських, селищних та міських рад. До п. 5 мають 

належати проблеми, пов’язані зі створенням і функціонуванням спеціальних 

комісій, створюваних радами за процедурою ad hoc. Окрему групу важливих 

проблем, що не наведено, складають проблеми, пов’язані з підбором, 

прийняттям на роботу та звільненням посадових осіб виконавчих органів 

місцевого самоврядування (особливо це стосується заступників міського 

голови); підвищення кваліфікації працівників органів місцевого 

самоврядування, перепідготовки; інформатизації територіального 

самоврядування тощо. 

Викликає інтерес і підхід до класифікації проблем місцевого 

самоврядування, запропонований Р. Шинкаренком і Т. Бровком. Зазначимо, що 
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вони зосередили свою увагу в основному на колі проблем, які, власне, повинно 

вирішувати місцеве самоврядування: забезпечувати високу якість 

навколишнього середовища (контролювати роботу потенційно небезпечних 

підприємств хімічної промисловості, стимулювати впровадження екологічно 

чистих технологій); сприяти збереженню соціокультурної специфіки і 

цілісності регіону; проводити відповідну до потреб регіону демографічну 

політику; забезпечувати соціально-економічний розвиток території. 

Як бачимо, евристичні оцінки охоплюють максимальне коло питань, які 

торкаються місцевого самоврядування. Значна частина з них тією чи іншою 

мірою зачіпає проблеми особливостей функціонування органів місцевого 

самоврядування в умовах реформування української економіки і методів, які 

вони застосовують у процесі своєї діяльності. 

Представники місцевих рад та сільські, селищні, міські голови з’ясовували 

для себе, якими мають бути стосунки між центральним урядом і населеним 

пунктом, зокрема у сфері законодавчої політики і фінансування; чи 

виправдовує себе практика збирання власних місцевих податків; які об’єкти 

міста можуть бути приватизовані; якою є роль неурядових організацій, 

місцевих засобів масової інформації у розвитку місцевої демократії; які послуги 

має надавати місто своєму населенню тощо. 

Як бачимо з наведеного прикладу, пізнавально-критичні оцінки не тільки 

доносять до найширших верств населення пізнавальну і критичну інформацію, 

але водночас формують громадську думку населення про конкретну проблему. 

Споживацькі оцінки. Оцінки такого типу найчастіше містяться в дописах 

окремих громадян до тих чи інших видань та відображаються у вчинках як 

окремих людей, так і найрізноманітніших верств населення (виступах, 

страйках, протестах, акціях підтримки тощо). Ці оцінки можуть бути також 

критичними, вимагальницькими та іншими. Різні особи і різні соціальні групи 

людей можуть по-різному оцінювати одну й ту саму ситуацію, пов’язану з 

місцевим самоврядуванням. Найбільш гострі критичні споживацькі оцінки 

містяться, як правило, у скаргах до різних інстанцій і пов’язані з умовами 
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проживання та видами життєдіяльності громадян. Наприклад, у період лютий 

2010– лютий 2012 рр. у місті Львові до таких оцінок можна зарахувати заяви і 

скарги, направлені в загальний відділ департаменту житлового господарства 

міськвиконкому від 3817 осіб. Найчастіше громадяни зверталися з наступних 

питань: судові повістки і виклики в судові засідання – 462; переведення 

приміщень з житлового фонду в нежитловий і зняття з балансу місцевих рад – 

293; поліпшення житлових умов – 288; ремонт квартир, сантехніки, ліфтів, 

опалення – 240; оплата за комунальні послуги – 157; запити суду та депутатські 

запити – 140; заміна газових приладів – 107; квартирний облік – 88; надання 

житла до підходу черги – 86; водопостачання – 68; приватизація і 

реприватизація житла – 66; самовільне будівництво – 41; житлово-будівельні 

кооперативи – 39 та інші. 

Серед громадян, які зверталися, були і представники категорій населення, 

що вимагають соціального захисту і особливої підтримки владних структур: 

інваліди та учасники війни – 107; інваліди загального захворювання – 93; 

ліквідатори аварії на ЧАЕС – 58; реабілітовані – 47; багатодітні сім’ї – 23; діти-

сироти – 12. 

Незважаючи на величезну частку суб’єктивізму та упередженості в 

споживацьких оцінках, саме вони заставляють управлінські структури 

активізувати свою роботу, переймаючись проблемами громадян, розробляти 

заходи, спрямовані на їх розв’язання. 

Зазначимо, що беручи за основу споживацькі оцінки окремих верств 

населення, ті чи інші партії можуть формувати свої програмні документи, 

організовувати мітинги, акції протесту, створювати політичну нестабільність у 

суспільстві з метою здобуття влади чи реалізації вузькокорпоративних 

меркантильних інтересів. 

Службові оцінки. Оцінки такого класу бувають за різних обставин дуже 

суперечливими. Це можливе через те, що в існуючій практиці нерідко 

спостерігаються випадки підміни нормотворчих повноважень місцевих органів 

самоврядування регіональними державними органами управління, наприклад, 
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при виділенні земельних ділянок, при визначенні власника майна тощо. Доки 

спостерігатиметься таке протиріччя, доти не буде єдиного підходу при 

здійсненні службових оцінок. Очевидно, для початку необхідно, щоб 

господарські та відповідні адміністративні функції були повністю передані 

органам місцевого самоврядування. Прикладом тут можуть служити методи 

розв’язання службових конфліктів у м. Васильків чи м. Вишгород. 

Зазначимо, що причинами конфліктних ситуацій між місцевими органами 

самоврядування і місцевими держадміністраціями є протиріччя інтересів 

частини старої номенклатури (бюрократії), яка й надалі хотіла б контролювати і 

розпоряджатися власністю місцевих громад та власне громадами, які сьогодні є 

суб’єктами права власності. Цьому сприяє також недосконале та суперечливе 

законодавство. 

Звідси і намагання блокувати процеси реформ у системі місцевого 

самоврядування. Як відомо, цей спротив здійснюється не лише через місцеві 

органи влади, а й через законодавчу роботу парламенту. 

Нині також постає питання, хто повинен і реально здатний очолювати 

органи місцевого самоврядування, щоб професійно і на високому рівні 

управляти такою складною системою. Критерії, які сьогодні застосовують при 

підборі кандидатур на посади сільських, селищних та міських голів, голів 

районних та обласних рад, не витримують серйозної критики. Зокрема, на наш 

погляд, принципових змін повинні зазнати вимоги до морально-професійного 

статусу майбутнього керівника, а також процедура його обрання населенням. 

Важливо, щоб статус і престиж органів місцевого самоврядування відповідав їх 

справжньому призначенню – бути самоврядними і забезпечувати задоволення 

інтересів як місцевого населення, так і суспільства в цілому. 

Якщо найближчим часом будуть розв’язані вказані протиріччя, то 

відбудуться і суттєві зміни в службових оцінках. 

Яскравим прикладом службових оцінок є оцінки працівників органів 

управління Львова, що стосуються як діяльності самих органів управління 

(державних і самоврядних), так і середовища життєдіяльності населення в 
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межах міста. При цьому місто Львів обрано для прикладу не випадково. Саме 

це місто сформувалося під впливом низки історичних факторів як 

найкомпактніша соціально-економічна система на території України. 

Свого часу Львівська міська рада, міський голова Львова визначили такі 

основні міські проблеми: 

 транспортну, яка проявляється в перевантаженні центральної частини 

міста через щільну забудову і невідповідність історично сформованої вуличної 

мережі з новим транспортним (автобусним, трамвайним і частково 

автовантажним) навантаженням; 

 збереження історичної панорами міста з пам’ятниками, унікальними по 

архітектурному виконанню будинками і площами; 

 реконструкції і модернізації старого житлового фонду з метою 

поліпшення житлових умов і раціонального використання території; 

 територіальну (оскільки внутрішня земельна площа в місті дуже густо 

забудована); 

 житлового будівництва для молодих сімей та інших категорій 

населення (офіцерів, працівників освіти, викладачів вищих навчальних 

закладів, науковців та ін.); 

 нормалізації екологічного середовища міста (відтворення міських 

парків, лісопарків, приміських озер, земельних вуличних насаджень тощо); 

 створення нових робочих місць, нарощування нових видів виробництв, 

малого і середнього бізнесу, малих і середніх підприємств у приміській зоні, 

виробничої інфраструктури, побутового сервісу. 

Саме службові оцінки сприяли здійсненню організаційно-структурної 

реорганізації самоврядних структур і створенню принципово нової моделі 

міського самоврядування. Службові оцінки впливають на формування міського 

бюджету. І, безумовно, від службових оцінок залежать особливості і 

можливості поліпшення функціонування міських управлінських структур. 

Наприклад, якість, глибина і всеосяжність службових оцінок стану житлового 

господарства Львова, зроблених фахівцями департаменту житлового 
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господарства міськвиконкому в різних формах звітності, доповідних записках 

міському голові та в різні інстанції сприяли як розробці, так і виконанню 

«Програми збереження історичної забудови міста Львова», «Програми ремонту 

покрівель». Здійснення департаментом житлового господарства 

міськвиконкому аналізу господарської діяльності житлово-експлуатаційних 

контор позитивно вплинуло на результати їх роботи. 

 

10.2 Аналіз політико-правових проблем функціонування місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  

 

Проаналізуємо детальніше окремі політико-правові проблеми місцевого 

самоврядування з метою окреслення та виявлення можливих шляхів їх 

розв’язання. 

Незважаючи на те, що місцеве самоврядування в Україні регламентується 

Європейською хартією місцевого самоврядування, Конституцією України, 

Законами «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві вибори», 

«Про столицю України місто-герой Київ» та ін., його політико-правові основи 

вимагають перманентного удосконалення. 

Протягом останніх десяти років Верховною Радою України було прийнято 

низку законодавчих актів, що посилили ефективність діяльності самоврядних 

органів на основі зміцнення правової основи здійснення демократії на 

місцевому та регіональному рівнях, серед яких: Закони «Про органи 

самоорганізації населення», «Про державно-правовий експеримент розвитку 

місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, 

Коцюбинське Київської області», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», а також Бюджетний та 

Земельний кодекси України. І все ж нинішні особливості управлінської 

діяльності потребують подальшого удосконалення в плані правової повноти 

місцевого самоврядування, передусім стосовно володіння муніципальною 
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власністю, а також удосконалення фінансово-кредитної діяльності органів 

місцевого самоврядування та справляння місцевих податків і зборів. 

Принагідно зауважимо, що якраз недосконалість законодавства про 

місцеве самоврядування в Україні призвела до конфліктів між суб’єктами 

конституційно-правових відносин. Найчастіше такі конфлікти фіксувалися між 

органами самоврядування і місцевими державними адміністраціями; між 

радами та їх виконавчими комітетами; між місцевими радами та обраними 

населенням сільськими, селищними та міськими головами; між міськими 

головами і головами обласних державних адміністрацій; між радами та не 

представленими в них національними меншинами (АРК) та ін. 

Очевидно, що такі конфлікти дуже часто породжуються проблемами 

місцевого самоврядування. Так, до прийняття Бюджетного кодексу 

невідповідність принципів формування місцевих бюджетів способу 

формування обласних рад породжувала конфлікти між міськими (сільськими, 

селищними) органами місцевого самоврядування та обласною радою. 

Наприклад, у Львівській області з 90 депутатів, що обираються до Львівської 

обласної ради, лише троє представляють Львів, і при старій системі 

формування бюджету ці три депутати не в змозі були відстояти інтереси міста 

Львова в обласній раді. Зауважимо, що бюджет області на 67% складається з 

податків, зібраних у Львові. 

На необхідності вдосконалення різних норм законодавства про місцеве 

самоврядування в Україні наголошують спеціалісти й учені, пропонуючи при 

цьому найрізноманітніші власні варіанти його поліпшення. Висловлюються 

пропозиції і стосовно покращення самого управління містами. Окремі з них 

реалізуються. Одним з прикладів такої реалізації може служити вдосконалення 

структури управління в м. Львові. А саме вдосконалення можна розглядати як 

пошук оптимального варіанта механізму ефективного управління на рівні 

місцевого самоврядування за умов, що склалися на сьогодні, пошуку шляхів 

реального зміцнення демократії через право громадян населеного пункту брати 
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безпосередню участь в управлінні містом, у вирішенні проблем раціонального 

використання місцевих ресурсів (в тому числі бюджетних коштів). 

Зазначимо, що і соціальні, і економічні проблеми місцевого 

самоврядування, як і будь-які інші проблеми, не можуть бути вирішені без 

розв’язання політико-правових проблем. Адже, наприклад, для того щоб 

суттєво збільшити фінансові ресурси на покращення середовища 

життєдіяльності населення, необхідно, на нашу думку, для виконання власних 

повноважень законодавчо закріпити відповідні податки і збори, а для 

виконання делегованих державою – встановити на довготерміновій основі 

відповідні відрахування від видів податків, зборів і платежів, що надходять до 

державного бюджету з відповідної території. Нормативи відрахувань повинні 

визначатися з використанням диференційованих в розрізі регіонів (областей чи 

груп областей) коефіцієнтів, що враховують місцеві особливості і рівень 

розвитку економіки конкретної території. 

Попередні розрахунки показують, що в умовах Західного регіону України 

(в тому числі Львівської обл.) до місцевих бюджетів у середньому повинно 

надходити не менше 45% від усіх доходів, що акумулюються державним 

бюджетом на цій території. Очевидно, слід доповнити чинне законодавство 

положенням про неможливість використання доходів, закріплених за місцевим 

бюджетом, поза цією територією та штучного створення дотаційних 

територіальних громад. 

Розмір платежів за земельні і природні ресурси (надання в оренду 

приміщень і інших засобів) повинен сприяти їх раціональному використанню з 

боку користувачів, з іншої сторони – зацікавлювати місцеві органи 

самоврядування у розширенні відтворення ресурсів і встановленні жорсткого 

контролю за їх використанням. 

На жаль, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» має ряд 

недоліків, які суттєво ускладнюють управління розвитком міст, насамперед 

управління розвитком великих міст. Так, у ст. 2 йдеться, що місцеве 
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самоврядування вирішує «питання місцевого значення в межах Конституції і 

законів України». 

Що ж це за «питання місцевого значення»? Це означає, що органи 

місцевого самоврядування мають право вирішувати питання стосовно всіх 

об’єктів і суб’єктів у місцевості, на яку поширюється їх юрисдикція, тобто на 

конкретній території, чи йдеться про питання тільки місцевого значення з 

огляду на ієрархію влади? Досвід управління показав, що у різних випадках до 

цього питання підходять по-різному. Правда, як правило, переважає другий 

підхід. Але якщо він базується на ієрархії влади, то як поділити питання 

«місцевого значення» і «немісцевого значення» в таких містах, наприклад, як 

Київ, Львів. Адже у таких містах навіть стратегічно важливі для держави 

об’єкти, споруди оборонного комплексу чи інші подібні «немісцеві» об’єкти 

користуються «місцевою» інфраструктурою, «місцевими» трудовими та 

іншими ресурсами. У результаті такої невизначеності місто не отримує 

належних коштів на своє фінансування, ускладнюється його розвиток як 

складної соціально-економічної системи. 

Та найгірше те, що після прийняття згаданого Закону практично 

припинилися великі проектні містобудівні роботи, у тому числі й розробки 

генеральних планів, у яких не тільки передбачалася генеральна стратегія 

розвитку міста на найближчу і віддалену перспективу, але, практично, давалися 

відповіді на питання, пов’язані з сучасним і перспективним використанням 

території міста. Це не означає, що у Законі зовсім не приділена увага цим 

питанням. Ряд статей Закону у тій чи іншій формі торкається проблем 

містобудування. Але редакція цих статей така, що, користуючись ними, можна 

приймати на практиці лише половинчасті рішення, які аж ніяк не сприяють 

ефективному розв’язанню питань перспективного розвитку міст. 

Так, у ст. 31 (п. 6) Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» йдеться, що у компетенції місцевих органів самоврядування є 

«підготовка і подання на затвердження ради відповідних місцевих 

містобудівних програм, генеральних планів забудови населених пунктів, іншої 
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містобудівної документації», а у ст. 26 (п.п. 41–46) наголошується, що від 

місцевих органів самоврядування залежить прийняття рішень з питань 

адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та 

іншими законами; затвердження в установленому порядку місцевих 

містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених 

пунктів, іншої містобудівної документації; затвердження договорів, укладених 

сільським, селищним, міським головою від імені ради, з питань, належних її 

виключній компетенції; встановлення відповідно до законодавства правил з 

питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому 

чистоти і порядку торгівлі на ринках, додержання тиші у громадських місцях, 

за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність; прийняття у 

межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, 

епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну 

відповідальність; прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних 

вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних 

органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за 

ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України. 

Але фактична відсутність відповідальності конкретних посадових осіб у 

разі недотримання містобудівної документації робить ці норми Закону в 

основному декларативними. Це свідчить про те, що навіть якщо документація і 

затверджена, то нею можна користуватися, а можна і не користуватися. Немає і 

чітких роз’яснень стосовно фінансування таких робіт. Тобто ми бачимо, що 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» викликав якогось 

мірою протиріччя між ним та іншими нормативно-законодавчими актами. 

Особливо цікавим є формулювання наведеного положення про вільні 

економічні зони: місцеві органи самоврядування можуть приймати рішення 

стосовно їх створення, подавати центральним органам влади пропозиції, але 

вирішальне слово залишається за органами управління загальнодержавного 

рівня. 



467 

 

Варто зауважити, що при створенні територій зі сприятливим 

інвестиційним кліматом одночасно потрібно удосконалювати містобудівельну 

політику і забудову територіальних утворень здійснювати згідно з 

містобудівною документацією, яка тільки після широкого обговорення 

населенням через засоби масової інформації повинна бути затверджена 

відповідними управлінськими структурами. 

У зв’язку з цим доцільно, можливо, згадати досвід Республіки Польща, яка 

розглядає участь органів місцевого самоврядування в управлінні державою як 

єдиний шлях до ефективного суспільства: громадяни цієї держави усвідомили, 

що ніяка центральна влада не розв’яже локальних проблем, що ці проблеми 

можна вирішувати тільки на місцях. У Польщі була пророблена величезна 

робота для того, щоб населення почало сприймати локальні питання розвитку 

території як свої власні проблеми, а містобудівну документацію не як 

догматичний план епохи соціалізму, а як проект прогнозу із розробленою 

стратегією соціально-економічного розвитку на найближчу і віддалену 

перспективу. Нині такий проект у Польщі розробляють спеціалісти-

містобудівники на замовлення місцевих органів самоврядування. Після 

обговорення населенням і узгодження з усіма суб’єктами містобудівельна 

документація (генеральні плани міст та інші роботи) набирає чинності закону, 

який ніхто не має права порушувати. На основі цього закону розробляється 

проект реалізації затвердженої містобудівельної документації, наприклад 

генерального плану, який стає основою для розробки бюджетів локальних 

територіальних утворень конкретними органами місцевого самоврядування. 

На нашу думку, цей досвід Польщі вартий уваги. Його варто застосувати в 

Україні. 

Проте не можна сказати, що в Україні відсутні спроби покращити 

ситуацію, що склалася. Першим кроком на шляху до розв’язання вказаної 

проблеми стало прийняття 20 квітня 2000 р. Закону України «Про планування і 

забудову територій» № 1699-ІІІ. На жаль, положення і цього Закону не дають 
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підстав стверджувати, що Генеральні плани міст стануть нарешті законами 

розвитку міст України. Це стосується й іншої містобудівної документації. 

Схема планування території, генеральний план населеного пункту є 

містобудівною документацією, яка визначає лише «принципові вирішення 

розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного 

пункту». Але роз’яснення, що означають собою «принципові вирішення», 

немає. Немає роз’яснення, як співвідносяться між собою «основні завдання 

планування і забудови територій» (ст. 2) і «принципові вирішення». Відсутні 

уточнення про взаємовідношення понять «територія» і «територіальна 

громада». 

Але найбільшу тривогу викликає те, що Закон України «Про планування і 

забудову територій» суперечить Земельному кодексу. Якщо Закон закладає 

основи демократичного управління у сфері регулювання земельних і 

містобудівних відносин (на рівні держави – основи і засади, на рівні місцевого 

самоврядування – конкретизація і створення правового механізму їх реалізації), 

то Земельний кодекс конкретні функції зараховує до виняткової компетенції 

виконавчих органів влади та її спеціально уповноваженого органу з питань 

земельних ресурсів. Низка статей Земельного кодексу суперечить статтям 

Закону України «Про планування і забудову територій», що унеможливлює 

реалізацію навіть «принципових рішень», закладених в містобудівних проектах. 

Отже, очевидно, що на сьогодні не може бути знята з порядку денного 

проблема узгодження чинних законів і нормативно-законодавчих актів 

України. Без цього не можна на належному рівні розгорнути містобудівні 

роботи, а також провести серйозну освітянську роботу у напрямі формування 

позитивного ставлення населення до них. 

Звичайно, здійснення необхідних містобудівних робіт вимагає належного 

фінансового забезпечення. Стаття 4 Закону України «Про планування і 

забудову територій» передбачає, що фінансування робіт з планування територій 

на загальнодержавному рівні, розроблення експериментальної містобудівної 

документації для населених пунктів та інших територій України, розроблення 
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нормативних документів з питань планування і забудови територій, проведення 

найважливіших науково-дослідних робіт здійснюються за рахунок коштів 

Державного бюджету України. Очевидно, що виконання Генеральних планів 

міст врегульовується цим положенням. На жаль, як показує практика, кошти на 

розроблення Генерального плану відсутні. Це призводить не тільки до 

призупинення містобудівних робіт, але й до втрати кваліфікованих кадрів у 

містобудівництві, які згодом буде не так просто відтворити. І в той же час 

смішно говорити про відсутність коштів за існуючих відрахувань у державний 

бюджет. Так, з міста Львова в державний бюджет надходить у чотири рази 

більше коштів, ніж залишається у місцевому бюджеті, а вартість проекту 

Генерального плану для цього становить лише кілька мільйонів гривень за 

існуючих розцінок на такі роботи. Для порівняння зазначимо, що на 

містобудівні проектні роботи у м. Кракові (Польща) щорічно витрачається 1 

млн дол. США. Якщо б в Україні перерозподіл був дещо більший на користь 

місцевого бюджету, то місто могло б мати за рахунок власних бюджетних 

коштів не тільки пристойну містобудівельну документацію, але й фінансові 

резерви для повноцінного відтворення міського господарства. У 2008 р. у 

Львові залишилося 31,3% від усіх податків і зборів, які збираються на території 

міста, у 2009 р. – 18,8%, у 2010 р. – близько 19%. При цьому Львів є донором 

майже усіх районів області: майже 70% усіх податків, що збираються в межах 

Львівщини, збираються в обласному центрі. У такій ситуації заклики до 

кращого господарювання залишаються голослівними гаслами, які не мають під 

собою реального підґрунтя. 

Після прийняття Бюджетного кодексу ситуація суттєво змінилася, проте 

великі нарікання викликає податкова політика, яка сьогодні робить місцеву 

владу не зацікавленою в розвитку промислового потенціалу. 

Зазначимо, що в останні три роки особливо багато зроблено для 

підвищення ефективності вирішення проблем регіонального розвитку, 

становлення місцевого самоврядування та вдосконалення відносин «центр – 

регіони», яка залежить насамперед від правового та інституційного поля для 
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розроблення та реалізації державної регіональної політики, чіткого розподілу 

функцій та координації діяльності державних органів управління різного рівня 

у сфері територіального розвитку. 

Регіональні проблеми місцевого самоврядування розглядалися в цілому 

ряді праць. Як зазначає О. Невелєв, сучасна система управління регіональним 

розвитком містить об’єктивно обумовлені, запрограмовані в самій її організації 

протиріччя як між органами місцевого самоврядування, так і між ними і 

державними виконавчими органами на місцях. Причина – чинним 

законодавством не визначені їх правові взаємовідносини. Взаємовідносини між 

органами місцевого самоврядування як по горизонталі, так і по вертикалі 

будуються виключно на основі особистих стосунків між їхніми керівниками. 

Відповідно, автор робить висновок, що на сьогодні конче необхідно 

впорядкувати систему органів регіонального управління в державі на основі 

чіткого розподілу повноважень. 

З метою запровадження на центральному та регіональному рівнях 

стратегічного програмування регіонального розвитку підготовлено проект 

Концепції Державної стратегії регіонального розвитку на 2003–2011 рр., що 

визначає стратегічні завдання, пріоритети державної регіональної політики на 

перспективу, шляхи їх реалізації. 

Для створення умов комплексного розвитку малих міст України 4 березня 

2004 р. Верховна Рада України прийняла Закон України «Про затвердження 

Загальнодержавної програми розвитку малих міст України», який передбачає 

створення умов для забезпечення комплексного розвитку малих міст, 

покращення інвестиційного клімату, поліпшення стану міського господарства, 

а також умов життєдіяльності населення. 

З метою визначення пріоритетів та концептуального вирішення 

планування і використання території держави розроблено та прийнято Закон 

України «Про Генеральну схему планування території України» та постанову 

Кабінету Міністрів України від 29.09.2002 № 1291 «Про забезпечення реалізації 

Закону України «Про Генеральну схему планування території України». 
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Для забезпечення розвитку інфраструктури регіональних і 

міжрегіональних аграрних ринків розроблено проект Концепції комплексної 

програми розвитку аграрного ринку. Прийнято Закон України «Про 

кооперацію» та підготовлено ряд інших законопроектів. З метою врегулювання 

земельних відносин прийнято Закон України «Про землеустрій» та «Про 

Генеральну схему планування території України». 

Для забезпечення збільшення власних доходів місцевих бюджетів 

прийнято також Закони України «Про оцінку земель», «Про оренду землі». На 

розгляд Верховної Ради України Кабінетом Міністрів України подано проект 

закону «Про ринок земель» (реєстр. № 2600 від 30.12.2002). 

Інформація, яка прозвучала на парламентських слуханнях 16 квітня 2003 р. 

і викладене засвідчують, що перспективний розвиток локальних 

територіальних утворень України залежить в наш час від подальшого 

удосконалення чинного законодавства, від активізації життєдіяльності 

населення і підняття його освітнього рівня, що зрештою дозволить створити 

міцні економічні основи місцевого самоврядування. Тільки розв’язання цих 

завдань дозволить вести серйозну розмову про побудову в перспективі 

громадянського суспільства в Україні. 

Наголосимо: побудова громадянського суспільства можлива лише при 

забезпеченні всебічного розвитку особистості, забезпеченні і охороні прав та 

свобод людини, що значною мірою залежить від удосконалення законодавства 

про місцеве самоврядування. Пошуки шляхів вирішення цих питань є 

найважливішим напрямом державного будівництва в Україні, адже місцеве 

самоврядування, як політичний інститут, виникає та діє в результаті реалізації 

конституційного права громадян на участь в управлінні місцевими справами з 

метою забезпечення своїх інтересів. 

Безумовно, в основі діяльності органів місцевого самоврядування повинна 

лежати забезпеченість захисту, охорони та реалізації прав громадян. Органи 

місцевого самоврядування ні в якому разі не повинні порушувати права 

людини. За виникнення таких випадків кожному гарантується право на 
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оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів місцевого 

самоврядування, їх посадових чи службових осіб (ст. 5 Конституції України). 

Захист, охорона та реалізація прав громадян в умовах місцевого 

самоврядування мають базуватися як на правових нормах місцевого 

самоврядування, які закріплюють права громадян, та особливих формах їх 

впровадження в життя, визначених органами, наділеними відповідною 

компетенцією, так і на окремих повноваженнях органів місцевого 

самоврядування, зокрема, на праві створювати муніципальну міліцію тощо. 

Крім того, саме органи місцевого самоврядування повинні відігравати належну 

роль у запровадженні юридичного механізму забезпечення прав людини, а 

саме: у реалізації громадянами права на соціальний захист і працю (ст. 34 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»); освіту, охорону 

здоров’я, культуру, фізкультуру і спорт (ст. 32); реалізації права на житло (ст. 

30); забезпеченні законності та правопорядку (ст. 38), а також у вирішенні 

таких місцевих проблем, як утримання шляхів, транспорту, водо- та 

газопостачання, що в цілому повинно забезпечити громадянам належні умови 

існування. 

Наголосимо, що однією з найважливіших проблем управління, у тому 

числі й проблем місцевого самоврядування, є рівень кваліфікації кадрів. 

Кваліфікація в широкому розумінні – це якісна оцінка чого-небудь. Під 

кваліфікацією кадрів, як правило, розуміють ступінь і вид професійних знань 

працівника, його практичний досвід, інтелектуальні здібності, фізичні і 

моральні якості, мотиваційні установки, які використовуються ним для 

виконання будь-якої роботи. Складність у підборі висококваліфікованих кадрів 

для сфери управління полягає, на нашу думку, насамперед у труднощах 

встановлення фактичної кваліфікації працівника, яка може суттєво відрізнятися 

від юридичної, тобто визнаної державою кваліфікації, підкріпленої наявністю 

відповідних документів (дипломів, сертифікатів тощо). Навіть якщо фактична 

кваліфікація кадрів є вищою від юридичної, вона може використовуватися 

працівником лише частково у зв’язку з низькою оплатою праці, незадовільними 
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умовами праці й іншими факторами. Отже, крім високої кваліфікації, 

працівники місцевого самоврядування повинні мати високу національну 

самосвідомість і бажання власною працею принести користь своїм 

співвітчизникам – землякам, членам територіальної громади, населенню 

регіону, держави. Іншими дослідниками, зокрема Н. Нижник, С. Мосовим і 

М. Задорожною у доробку «Формування портрета якостей керівника в системі 

державного управління» називаються інші необхідні якості для працівника 

сфери управління. У той же час Л. Уманський підкреслює обов’язковість таких 

якостей, як психологічна вибірковість, психологічний такт, вимогливість, 

практичний розум, громадська енергійність, критичність, схильність до 

організаторської діяльності, ініціативність, самостійність, загальний рівень 

розвитку, спостережливість, наполегливість, дієздатність, активність. На думку 

А. Ковальова, основними для керівника є практичний склад розуму, вольові 

якості, наполегливість, вимогливість, цілеспрямованість, оптимізм, гнучкість, 

самоволодіння, спроможність швидко оцінювати людей. А. Свенціцький 

ставить на перше місце компетентність, відповідальність, комунікативність, 

вольові якості. 

Незважаючи на наявність глибоких досліджень проблем фаховості 

управлінського персоналу, тривалий час в Україні були відсутні чіткі критерії 

відбору кадрів для обіймання певної посади. Якщо у Великобританії та Франції 

при прийомі на роботу віддавали перевагу широким знанням і універсальності 

претендента на робоче місце, у Сполучених Штатах Америки – вузькій 

спеціалізації і глибоким знанням в конкретній сфері, то в Україні дуже часто 

вирішальними ставали меркантильні фактори – протекція, порука, 

приналежність до певної соціальної групи тощо. Ці недоліки у відборі кадрів 

стали чи не найбільшими недоліками у правовому регулюванні службових 

відносин, які виникають у сфері управління. їх наслідком став негативний 

вплив на комплексність і ефективність функціонування органів управління. 

Аналіз практики показав, що названі недоліки гальмують використання на 

належному рівні існуючих правових норм. 
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Зазначене підтверджує загострення необхідності в незалежній Україні 

розроблення вимог до відбору кадрів для системи управління. Для того щоб 

процес підбору кадрів був ефективним, потрібно нормативно визначити якості, 

якими зобов’язаний володіти як керівник, так і спеціаліст органу управління. 

Крім того, повинен бути узаконений сам процес відбору кадрів. 

Розроблення вимог до відбору кадрів для системи управління була 

інтенсифікована в незалежній Україні спочатку в наукових дослідженнях 

(А. Гошко, П. Корнієнко, О. Молодцов, Н. Нижник, С. Мосов, В. Петришин, 

Н. Янюк та ін.), опісля у програмно-нормативних документах, а саме: у 

«Програмі кадрового забезпечення державної служби» і «Програмі роботи з 

керівниками державних підприємств, установ і організацій», затверджених 

Указом Президента України від 10.11.1995 № 1035/95, в основних положеннях 

Концепції адміністративної реформи України. У цих документах були 

окреслені не тільки напрями розвитку державної служби, але й шляхи 

формування корпусу професійних державних службовців, тобто управлінських 

працівників. При цьому акцентувалась увага на необхідності вироблення 

основних критеріїв політичної культури державного службовця.  

В умовах реформ вимоги до високої професійної кваліфікації та моральної 

стійкості працівників органів управління різних ієрархічних рівнів різко зросли. 

Так, дуже серйозно стоїть питання про значення освіти для працівників 

місцевого самоврядування. Зокрема, фахівці вважають, що саме освіта може 

вирішити дуже важливу проблему, пов’язану з різним рівнем поінформованості 

людей та допомогти порозумітися з тими, хто інакше розуміє ситуацію. 

Надзвичайно актуальним стало питання управлінської культури. Нині 

немає однозначного погляду на управлінську культуру. На нашу думку, 

управлінська культура – це форми соціальної поведінки працівника сфери 

управління, зумовлені не тільки рівнем його виховання та освіти, але й рівнем 

соціально-економічного та морально-культурного розвитку суспільства, в 

якому цей працівник діє. 
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Відома українська вчена Н. Нижник розглядає управлінську культуру 

суспільства як системну рису, властиву соціальним верствам, як таку, що 

відображає основні явища, відносини та процес їх удосконалення. Об’єктом 

відображення управлінської культури суспільства вона вважає управлінську 

діяльність, управлінські відносини, що сприймаються крізь призму 

загальнолюдських цінностей, інтересів певних соціальних груп, цілей 

особистостей та колективів. Ми поділяємо думку Н. Нижник про те, що 

управлінська культура містить мистецтво керівництва і мистецтво виконання, а 

в процесі свого реального функціонування визначає мистецтво управління. 

Зазначимо, що від рівня політичної і управлінської культури працівників 

сфери управління в державі залежать особливості зловживання ними 

службовим становищем. Звичайно, такі зловживання зумовлюються 

насамперед соціально-економіко-політичним і культурно-моральним станом 

суспільства. При цьому не можна зовсім відкидати почуття власної гідності 

працівника сфери управління, його моральні якості та риси характеру. 

Особливості вирішення кадрових питань в органах місцевого 

самоврядування визначає Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». Зокрема, він встановлює порядок обіймання певних посад в органах 

місцевого самоврядування: вибори населенням міського голови, вибори сесією 

секретаря ради та заступників міського голови, одноособове призначення 

визначених категорій працівників сільським, селищним, міським головою, 

головою районної, обласної ради. Постановою Верховної Ради України «Про 

введення в дію Закону України «Про державну службу» його було поширено на 

працівників органів місцевого та регіонального самоврядування. Згідно з п. 5 

Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» на посадових осіб місцевого самоврядування 

поширювалась дія Закону України «Про державну службу». Вони 

прирівнювалися до відповідних категорій посад державних службовців. 

Важливим кроком по нормативно-правовому регулюванню служби в 

органах місцевого самоврядування стало прийняття 7 червня 2001 р. Закону 
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України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Цим правовим 

актом було врегульовано правові, організаційні, матеріальні та соціальні умови 

реалізації громадянами України права на службу в органах місцевого 

самоврядування, визначено загальні засади діяльності посадових осіб місцевого 

самоврядування, їх правовий статус, порядок та правові гарантії перебування на 

службі в органах місцевого самоврядування. 

Відтепер законодавець розрізняє поняття «державна служба» та «служба в 

органах місцевого самоврядування». Служба в органах місцевого 

самоврядування – це професійна, на постійній основі діяльність громадян 

України, які обіймають посади в органах місцевого самоврядування, що 

спрямована на реалізацію територіальною громадою свого права на місцеве 

самоврядування та окремих повноважень органів виконавчої влади, наданих 

законом. На посаду можуть бути призначені особи, які мають відповідну освіту 

і професійну підготовку, володіють державною мовою в обсягах, достатніх для 

виконання службових обов’язків. 

Відповідно до положень Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» посадовою особою місцевого самоврядування є особа, яка 

працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові 

повноваження щодо здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-

дорадчих функцій і отримує заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. 

Законодавець розрізняє три види посад в органах місцевого 

самоврядування: виборні посади, на які особи обираються територіальною 

громадою; виборні посади, на які особи обираються або затверджуються 

відповідною радою; посади, на які особи призначаються сільським, селищним, 

міським головою, головою районної, районної у місті, обласної ради на 

конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством 

України. 

Служба голови здійснюється на таких основних принципах: служіння 

територіальній громаді; поєднання місцевих і державних інтересів; 

верховенства права, демократизму і законності; гуманізму і соціальної 
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справедливості; гласності; пріоритету прав та свобод людини і громадянина; 

рівних можливостей доступу громадян до зайняття посади міського голови з 

урахуванням їх ділових якостей та професійної підготовки; професіоналізму, 

компетентності, ініціативності, чесності, відданості справі; підконтрольності, 

підзвітності, персональної відповідальності за порушення дисципліни і 

неналежне виконання службових обов’язків; дотримання прав місцевого 

самоврядування; правової і соціальної захищеності; захисту інтересів 

відповідної територіальної громади; фінансового та матеріально-технічного 

забезпечення служби за рахунок коштів місцевого бюджету; самостійності 

кадрової політики в територіальній громаді. 

Відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» встановлюється сім категорій посад. При прийнятті на службу 

в органи місцевого самоврядування присвоюються ранги у межах відповідної 

категорії посад. 

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю 

України, служба в органах місцевого самоврядування припиняється на підставі 

і в порядку, визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

та іншими законами України, а також у разі: відмови посадової особи місцевого 

самоврядування від складання присяги (ст. 11); порушення умов реалізації 

права на службу в органах місцевого самоврядування (ст. 5); неподання 

відомостей або подання посадовою особою місцевого самоврядування 

неправдивих відомостей щодо її доходів у встановлений термін (ст. 13); 

виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню на 

службі чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в органах 

місцевого самоврядування; досягнення посадовою особою місцевого 

самоврядування граничного віку перебування на службі в органах місцевого 

самоврядування (ст. 18). 

Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України, працюючи над 

розв’язанням політико-правових проблем місцевого самоврядування, 
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запропонував розробити принципово нову Концепцію законодавчого 

забезпечення місцевого самоврядування, яка враховувала б субординацію в 

системі нормативно-правового регулювання відносин у сфері місцевого 

самоврядування: конституційного, законодавчо-установчого (статусного), 

законодавчо-нормативного, локального (статутного). Концепція повинна 

передбачити процес адаптації правової системи України в царині місцевого 

самоврядування до європейських стандартів. Зазначена Концепція має стати 

складовою Національної програми адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС, розробленням якої займається Міжвідомча координаційна 

рада з адаптації законодавства України до законодавства Європейського союзу 

(МКР). Концепція повинна передбачити також вирішення проблеми 

неузгодженості галузевих законів та інших нормативно-правових актів з 

базовим законом про місцеве самоврядування. Це абсолютно слушно, оскільки 

вже сьогодні фахівці налічують понад три тисячі нормативних актів, в яких 

згадується термін «місцеве самоврядування», та 700 законів, пов’язаних із цією 

сферою. Прийняття Муніципального кодексу України нині є передчасним, 

оскільки ще неможливо прийняти повноцінний правовий документ. 

Попередньо варто розробити та схвалити пакет передусім фінансово-

економічних законів. Доцільніше спрямувати зусилля на систематизацію 

законодавства та видання зводу законів, які пов’язані з регулюванням відносин 

у сфері місцевого самоврядування. 

Отже, незважаючи на те, що нові законодавчі акти, прийняті у 2009-

2012 рр. суттєво поліпшать ситуацію у сфері управлінської роботи, залишаться 

проблеми, над розв’язанням яких треба ще багато працювати. Найголовніша з 

них – це швидке і надійне впровадження цих актів у практику управління 

кадрами. Для розв’язання таких проблем потрібно залучити всі прогресивні 

сили в Україні. 

Отже, як бачимо, на прикладі проаналізованих окремих питань політико-

правові проблеми місцевого самоврядування є багатогранними і глибокими. їх 

розв’язання здійснюється у процесі непростого становлення правової системи 
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України, розвиток і вдосконалення якої має здійснюватись крізь призму 

інтересів та цінностей людини в умовах справжньої демократії. 

 

10.3 Напрями підвищення ефективності функціонування місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування  

 

Розглядаються інструменти підвищення якості роботи органів місцевого 

самоврядування з досвіду різних країн та підходи вітчизняних науковців до 

оцінки ефективності роботи місцевої влади. Запропонована система контролю 

якості діяльності органів місцевого самоврядування українських сільських 

громад. 

Діяльність будь-якої організації залежить від конкретних людей. А в такій 

організації як сільська громада – в першу чергу від представників сільської 

ради та виконавчого органу. Власне до них сьогодні економічні і політичні 

умови висувають нові вимоги щодо вміння бачити проблему, аналізувати 

ситуації, знаходити рішення, передбачати наслідки реалізації задуманого, 

володіння цілою низкою специфічних навиків, найважливішими з яких є 

міжособові, концептуального мислення, діагностичні, комунікативні, ухвалення 

рішень. У більшості сільських радах і виконавчих комітетах працюють люди, 

які лише пристосувалися до змін у владі, але не підготовлені діяти в нових 

ринкових умовах. Тому, у сучасних умовах, в процесі становлення місцевого 

самоврядування, важливого значення набуває комплектування органів 

сільського самоврядування висококваліфікованими кадрами, здатними 

забезпечити необхідний рівень послуг сільській громаді, впровадження у 

практику інструментів підвищення якості роботи органів місцевого 

самоврядування. 

В Україні до недавнього часу практично не було наукової, фахової та 

методичної літератури з кадрових питань на рівні місцевого самоврядування. 

Проте сьогодні ці аспекти починають висвітлюватись у наукових працях. 
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Основними видами безперервного навчання службовців органів місцевого 

самоврядування є: систематичне самостійне навчання – самоосвіта, яка 

здійснюється індивідуально або за допомогою консультантів; короткотермінове 

навчання, що передбачає систематичну участь у семінарах (не менше, ніж один 

раз на місяць) та підвищення кваліфікації, тобто будь-яке навчання, спрямоване 

на розвиток і вдосконалення знань, умінь та навиків (не менше, ніж один раз на 

рік); тривале періодичне навчання у навчальних закладах, закладах підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації (не рідше, ніж один раз на 5 років); 

стажування у підрозділі своєї чи іншої організації або за кордоном; цільова 

аспірантура і докторантура; перепідготовка – необхідність здобуття нової 

спеціальної освіти, що є підготовкою за новим фахом. У системі підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та 

службовців органів місцевого самоврядування центральне місце займають вищі 

навчальні заклади, регіональні центри підвищення кваліфікації державних 

службовців, органів місцевого самоврядування і керівників державних 

підприємств. Зокрема, з 1996 року підвищення кваліфікації працівників 

сільських і селищних рад є пріоритетним напрямком у навчальній роботі 

Центру підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних 

підприємств, установ й організацій Івано-Франківської обласної державної 

адміністрації. Центром розроблено програму організації підвищення 

кваліфікації працівників сільських і селищних рад з урахуванням результатів 

підвищення кваліфікації повторно обраних та новообраних голів. Програми 

семінарів охоплюють найважливіші правові, економічні і соціальні аспекти 

діяльності місцевих рад в умовах здійснення ринкових перетворень і 

адміністративної реформи, питання розвитку місцевого самоврядування, 

реформування агропромислового комплексу, соціально-економічних проблем 

розвитку села, ведуться регулярні навчання за професійною програмою 

підвищення кваліфікації секретарів, провадяться навчання бухгалтерських 

працівників (недержавних службовців) за програмою семінару «Бухгалтерський 
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обліку сільських і селищних радах» з вивчення нормативної бази у галузі 

місцевих фінансів і обліку в місцевих органах влади. 

Представники сільських громад в питанні підвищення власної кваліфікації, 

набуття нових специфічних знань (наприклад стратегічного планування, 

стратегічного менеджменту в органах місцевого самоврядування) сьогодні 

також можуть розраховувати на підтримку численних партнерів, зокрема 

державних (Фонд Сприяння Місцевому Самоврядуванню України), 

комерційних, громадських організацій, що представляють як Україну так і 

зарубіжжя. На Івано-Франківщині варто виділити Асоціацію економічного 

розвитку Івано-Франківщини, Центр досліджень лідерства і менеджменту, 

Громадський Центр «Ділові ініціативи», котрі, співпрацюючи з Івано-

Франківською облдержадміністрацією, з іншими міжнародними організаціями, 

надають консультативно-методичну допомогу територіальним громадам 

(сільським, селищним, районним) стосовно їх соціально-економічного 

розвитку, розробляють конкретні проекти, допомагають представникам 

місцевої влади набувати нових професійних навичок в управління громадами в 

ринкових умовах, здійснюють семінари та тренінги щодо необхідності 

використання нових інструментів в управлінні, зокрема стратегічного 

спрямування, для представників влади, представників бізнесу і представників 

громадських організацій сільських, селищних, районних громад. 

Однак, самі лише заходи по підвищення кваліфікації службовців органів 

місцевого самоврядування не приведуть автоматично до покращення якості 

роботи місцевої влади. Для досягнення відповідного результату необхідно 

інтегрувати нові методи управління з заходами щодо підвищення якості, 

орієнтованими на споживача (мешканця громади, підприємства, що працює на 

території громади). Підтвердженням того, що ці два механізми управління 

повинні бути взаємодоповнюючі є і та причина, котрою частіше всього 

пояснюють низьку якість послуг – відсутність налагодженої та ефективної 

системи менеджменту. 
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В зв’язку з цим завданням нашого дослідження слід вважати аналіз 

інструментів підвищення якості роботи органів місцевого самоврядування з 

досвіду різних країн та підходів вітчизняних науковців до оцінки ефективності 

роботи місцевої влади з метою формування ефективної системи контролю 

якості діяльності органів місцевого самоврядування українських сільських 

громад. 

В умовах ринку органи місцевого самоврядування виступають 

повноправними суб’єктами товарообмінних процесів. З погляду економічної 

теорії місцеві виконавчі органи влади є продуцентами послуг управлінського та 

адміністративного характеру (у вигляді адміністративних, управлінських 

рішень, консультування та інформаційного забезпечення громадян, бізнесу), а 

жителі, домогосподарства та бізнес – їх споживачами. Очевидно, що процеси 

діяльності та послуги органів місцевого самоврядування мають відповідати 

певним стандартам якості щоб задовольняти потреби жителів сільської 

громади. Таким чином, актуалізується проблема досягнення відповідної якості 

муніципальних послуг, проведення контролю за ними, що сприятиме 

встановленню прозорості місцевого самоврядування, в тому числі і на рівні 

сільської громади. 

На місцевому рівні в Україні немає стандартів надання послуг місцевою 

владою. Згідно з Законом України «Місцеве самоврядування в Україні» кожний 

орган місцевого самоврядування може створювати такі стандарти як 

Стратегічний план розвитку сільської громади, статут сільської громади та ін. 

Але значна більшість органів місцевого самоврядування не має жодного, 

оскільки вони не хочуть брати на себе відповідальність за створення системи 

підзвітності. В посадових інструкціях на місцевому рівні декларується лише 

процес, а не результати. 

Ефективну систему контролю якості діяльності органів місцевого 

самоврядування українських сільських громад доцільно створювати на основі 

наявного досвіду різних країн та з урахуванням напрацьованих підходів 
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вітчизняних науковців. У будь-якому випадку, на наш погляд, вона повинна 

містити наступні компоненти: 

– система оцінки кваліфікації та професіоналізму представників місцевої 

влади – запровадити тестове оцінювання щодо відповідності встановленим 

вимогам кандидатів на відповідні посади, оцінювання культури роботи, 

ментальності та підходів до діяльності; 

– система вимірювання результатів діяльності органів місцевого 

самоврядування, продуктом котрої буде інформація про діяльність, результати, 

досягнення і помилки відповідної діяльності. 

Не маючи такої інформації, органи місцевого самоврядування не можуть 

розвиватися – надавати якісні послуги мешканцям, громади, бізнес-структурам. 

Дана система повинна передбачати: 

– розроблення посадових інструкцій з конкретним описом роботи; 

– створення статуту територіальної громади села (селища), стратегічного 

плану розвитку сільської громади, програми з оцінювання відповідності їх 

виконання, дотримання; введення на місцевому рівні незалежного 

аудиторського бюро діяльності органів місцевого самоврядування; 

– система оцінки рівня участі громадськості в місцевому управлінні – 

оцінка рівня обізнаності громадян сільської громади щодо її прав в прийнятті 

участі у місцевому самоврядуванні, оцінка рівня взаємодії та двостороннього 

спілкування і, як наслідок, вплив на рішення місцевих чиновників та їх 

результати; оцінка кількості та якості проведених громадських слухань, зборів, 

оцінка рівня доступу до службовців місцевого самоврядування та виборних 

осіб, оцінка довіри до них мешканців громади. 

Варто зазначити, що впровадження системи контролю якості діяльності 

органів місцевого самоврядування сільської громади є процедурною 

регуляторною політикою, частиною загальної реформи суспільного управління 

в Україні. 

З метою покращення якості роботи місцевої влади сільських громад 

важливо разом з заходами по підвищення кваліфікації службовців органів 
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місцевого самоврядування впроваджувати і ефективну систему контролю 

якості їх діяльності, яка б передбачала систему оцінки кваліфікації та 

професіоналізму представників місцевої влади, систему вимірювання 

результатів діяльності органів місцевого самоврядування, систему оцінки рівня 

участі громадськості в місцевому управлінні. 

В Україні на сьогоднішній день немає критеріїв оцінки ефективності 

діяльності (прийняття рішень) органів місцевого самоврядування. 

 

10.4 Удосконалення форм самоорганізації населення та їх 

взаємовідносин з органами місцевого самоврядування 

 

Важливим самостійним елементом системи органів місцевого 

самоврядування в Україні виступають органи самоорганізації населення, які 

мають досить складну громадсько-публічну природу. Так, з одного боку, 

здійснюючи передані їм повноваження відповідних сільських, селищних, 

міських рад, вони виступають формою участі населення у вирішенні питань 

місцевого значення, що характеризує їх як публічно-владні структури, які 

мають певні спільні риси з органами місцевого самоврядування, а з іншого – 

органи самоорганізації населення працюють на громадських засадах і їх можна 

розглядати як певну форму самоорганізації громадян за місцем проживання, що 

дає підстави говорити про їх громадську природу. Таким чином, органи 

самоорганізації населення мають ознаки і органів публічної влади, і 

громадських організацій. Доцільність їх існування обумовлена, по-перше, 

прагненням створити реальні можливості для розгортання місцевої демократії, 

бажанням наблизити процес прийняття рішень про надання відповідних 

громадських послуг до їх споживачів через залучення членів територіальної 

громади до безпосередньої участі у вирішенні окремих питань місцевого 

значення, а по-друге, намаганням розвантажити органи місцевого 

самоврядування від вирішення тих питань місцевого значення, які можуть бути 

успішно вирішені самим населенням, передавши право приймати рішення з цих 
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питань разом з правом розпоряджатися відповідними фінансово-матеріальними 

ресурсами до повноважень органів самоорганізації населення. Подібний 

дуалізм органів самоорганізації населення обумовлює необхідність детальної 

правової регламентації їх організації і діяльності. Правова регламентація 

організації і діяльності органів самоорганізації населення здійснюється на 

конституційному, законодавчому та підзаконному (місцева нормотворчість) 

рівнях. 

На конституційному рівні (ст. 140 Конституції України) закріплюється 

можливість, загальний порядок створення органів самоорганізації населення (за 

ініціативою жителів та з дозволу сільської, селищної, міської ради) та 

принципи, згідно з якими відповідна рада може передавати їм частину власної 

компетенції, фінансів, майна. 

На законодавчому рівні питання організації і діяльності органів 

самоорганізації населення регламентуються Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та «Про органи самоорганізації населення». 

Органи самоорганізації населення визначаються як представницькі органи, 

що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території 

села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених цим 

Законом. Але орган самоорганізації населення не можна вважати чисто 

представницьким органом територіальної громади. Це виборний орган, що 

обирається частиною громади, і його компетенція має похідний характер від 

компетенції відповідного представницького органу (місцевої ради). Тому 

використовуваний стосовно органу самоорганізації населення у Законі термін 

«представницький орган» потрібно тлумачити як «виборний орган». 

Таким чином, органи самоорганізації населення – це специфічні 

утворення, що поєднують риси як органу публічної влади, так і громадського 

об’єднання. З органами публічної влади їх об’єднує те, що вони беруть участь у 

виконанні публічних функцій, що пов’язано із здійсненням наданих їм органом 

публічної влади (відповідною місцевою радою) повноважень. Водночас 

подібно до громадських об’єднань органи самоорганізації населення працюють 
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на громадських засадах, а їх діяльність базується на засадах добровільності 

щодо взяття на себе окремих повноважень публічної влади. 

З прийняттям Закону України «Про органи самоорганізації населення» 

було закладено необхідні законодавчі основи організації та діяльності органів 

самоорганізації населення. Водночас застосування Закону на практиці 

наштовхується на значні труднощі насамперед через надто ускладнену 

технологію створення органів самоорганізації населення (Закон вимагає 

проведення, як мінімум, кількох зборів (конференцій) жителів за місцем 

проживання). По-друге, сама процедура проведення зборів жителів за місцем 

проживання чітко не виписана ні в цьому Законі, ні в інших нормативно-

правових актах, а чинне сьогодні Положення про загальні збори громадян за 

місцем проживання в Україні, затверджене Постановою Верховної Ради 

України від 17.12.1993, суперечить і Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», і Закону України «Про органи самоорганізації 

населення». По-третє, визначений в Законі України «Про органи 

самоорганізації населення» обсяг власних повноважень, які можуть бути 

передані органам самоорганізації населення, є невиправдано звуженим і не 

сприяє реалізації їх потенціалу, а поділ повноважень органів самоорганізації 

населення на власні та делеговані на практиці призводить до того, що місцеві 

ради наділяють органи самоорганізації населення лише власними 

повноваженнями, передбаченими в Законі. Окрім того, є значні труднощі в 

організації діяльності органів самоорганізації населення. 

На підзаконному рівні (в актах місцевого самоврядування – статутах 

територіальних громад, рішеннях відповідних місцевих рад тощо) 

визначаються: система органів самоорганізації населення, процедура 

ініціювання їх створення, порядок надання дозволу на їх створення; власні та 

делеговані повноваження органів самоорганізації населення, повноваження їх 

посадових осіб; форми і методи роботи органів самоорганізації населення та 

форми участі членів територіальної громади у їх роботі; гарантії діяльності 
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органів самоорганізації населення; порядок дострокового припинення 

повноважень органів самоорганізації населення. 

Для активізації процесу створення органів самоорганізації населення варто 

розробити і затвердити Порядок надання дозволу на створення органів 

самоорганізації населення та типове Положення про такі органи. 

За органами самоорганізації населення – майбутнє, адже до їх основних 

завдань належать задоволення соціальних, культурних, побутових та інших 

потреб жителів шляхом сприяння в наданні їм відповідних послуг. Нині, коли 

розпочалася реформа житлово-комунального господарства, будинкові комітети 

цілком можуть взяти на себе функції житлово-експлуатаційних контор (ЖЕК) і 

виступати замовниками робіт: ремонту будинків, благоустрою подвір’їв тощо. 

Програмою реформування житлово-комунального господарства 

передбачено, що будинкові комітети матимуть власні рахунки, на які піде 

частина коштів від сплати комунальних послуг. Тоді вони зможуть і 

утримувати свої будинки в належному санітарно-технічному стані – адже саме 

мешканці найкраще знають, що необхідно робити в першу чергу і як 

організовувати проведення на своїх територіях роботи з благоустрою, 

озеленення та утримання в належному стані садиб, подвір’їв, вулиць, площ і 

парків, обладнання дитячих і спортивних майданчиків, кімнат юнацької 

творчості, клубів за інтересами, будівництва та ремонту шляхів, тротуарів, 

комунальних мереж, охорони пам’яток історії та культури. Тобто, 

об’єднавшись в органи самоорганізації, мешканці стають повноправними 

господарями, взявши на себе більшість із нинішніх повноважень ЖЕКів, у тому 

числі контроль за якістю житлово-комунальних послуг та ремонтних робіт у 

житлових будинках. 

Незважаючи на те, що в незалежній Україні є можливість створювати 

органи самоорганізації, рівень самоорганізації населення надзвичайно низький 

порівняно з іншими демократичними країнами, що не дозволяє повною мірою 

використати переваги місцевого самоврядування. Це можна пояснити 

особливостями історичного розвитку України у радянський період. 
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Після відновлення Україною незалежності в її різних законодавчо-

правових актах час від часу порушувалося питання про органи самоорганізації 

населення. Наприклад, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(п. 2 ст. 14) зазначав, що правовий статус, порядок організації та діяльності 

органів самоорганізації населення за місцем проживання визначаються 

законом. Визначена загальна характеристика органів самоорганізації населення 

у цьому Законі є фактично відтворенням тексту Конституції України (абз. 6 

ст. 140). Це було дуже важливо, адже на той час закон про правовий статус цієї 

ланки місцевого самоврядування не було прийнято. У науковій літературі тих 

років постійно і цілком слушно підкреслювалося, що з метою вдосконалення 

механізму реалізації функцій місцевого самоврядування необхідно розвивати 

конституційні положення шляхом прийняття нових законів, в тому числі й 

Закону «Про органи самоорганізації населення», які регулювали б діяльність 

суб’єктів муніципальної демократії. 

Метою Закону України «Про органи самоорганізації населення» є 

визначення правового статусу, порядку організації та діяльності органів 

самоорганізації населення (ст. 1). У ст. 2 цього Закону висвітлено понятійно-

термінологічний апарат, який відображає найголовніші характеристики органу 

самоорганізації населення. Наведемо основні поняття, зміст яких розкривається 

у вказаній статті: органи самоорганізації населення – представницькі органи, 

що створюються жителями, які на законних підставах проживають на території 

села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, передбачених цим 

Законом; власні повноваження органу самоорганізації населення – 

повноваження, надані відповідно до Конституції та законів України сільською, 

селищною, міською або районною у місті (у разі її створення) радою органу 

самоорганізації населення під час його утворення; делеговані повноваження 

органу самоорганізації населення повноваження сільської, селищної, міської, 

районної у місті (у разі її створення) ради, якими вона додатково наділяє орган 

самоорганізації населення. 
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Таким чином, орган самоорганізації населення – це одна з форм участі 

членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні 

окремих питань місцевого значення (п. 1 ст. 3). Звичайно, створюючи такі 

органи, населення переслідує певні цілі та прагне розв’язати низку завдань. Ці 

завдання окреслені у Законі України «Про органи самоорганізації населення» 

наступним чином: створення умов для участі жителів у вирішенні питань 

місцевого значення в межах Конституції і законів України; задоволення 

соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння 

у наданні їм відповідних послуг; участь у реалізації соціально-економічного, 

культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм. 

Орган самоорганізації населення, як уже зазначалося, створюється за 

територіальною ознакою. Він може створюватися в межах частини території 

села, селища, міста, району в місті, на якій проживають жителі, які обрали цей 

орган згідно з рішенням ради, що дала дозвіл на його створення. 

Широка палітра повноважень, які, відповідно до Закону України «Про 

органи самоорганізації населення», можуть надаватися органам самоорганізації 

населення у межах території їх діяльності, говорить про надзвичайно широке 

коло питань, які ними можуть вирішуватися. Це необхідно використати в 

найближчому майбутньому для розв’язання низки соціальних завдань, про 

ступінь важливості яких засвідчують програми, прийняті до виконання в 

останні роки. Враховуючи можливі повноваження органів самоорганізації 

населення у межах території його діяльності, можна зробити висновок про те, 

вони могли б взяти активну участь у реалізації окремих положень і завдань цих 

програм. Але для цього серед населення мають пропагуватися можливі 

результати реалізації таких програм і висвітлюватися ймовірна участь у 

вирішенні ряду проблем спеціально створеними для цього органами 

самоорганізації населення. 

Особливо велику роль можуть відіграти органи самоорганізації населення 

в найближчій перспективі для поліпшення становища малих міст. Адже саме 

малі міста, які посідали особливе місце в історичному розвитку України, є 
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своєрідними джерельцями формування національної культури народу. 

Незважаючи на те, що більшість з них ніколи не зможе стати базою для 

створення великих виробничих і містобудівних комплексів, саме рівень 

розвитку малих виступає гарантом стабільності держави і суспільства. 

Руйнування економічної бази малих міст в період гострої соціально-

економічної кризи 90-х рр. XX ст. загострили в них до краю проблеми 

зайнятості та розвитку соціальної інфраструктури. Значна частка населення 

таких міст працює нині в інших країнах світу. За таких умов створення органів 

самоорганізації населення різного типу може виявитися тим вирішальним 

кроком, котрий зумовить активізацію суспільного життя в їх межах. 

Якщо врахувати, що на 1 січня 2003 р. в Україні нараховувалося 344 малих 

міста (3/4 загальної їх кількості), в яких проживало 13% населення України 

(19,2% міського населення), то актуальність створення органів самоорганізації 

населення є очевидною. З цієї точки зору найбільший інтерес викликають ті 

малі міста, які за характером економічної діяльності є організаційно-

господарськими та культурно-побутовими центрами місцевого значення 

(майже 50% загальної кількості міст). Адже вони здійснюють організуючий 

вплив на населення прилеглих сіл. 

Для активізації створення органів самоорганізації серед населення 

потрібно проводити відповідну роз’яснювальну роботу. В малих містах, де є 

промислові підприємства, таку роботу можна проводити на їх базі з метою 

формування органів самоорганізації населення за професійними інтересами. 

Адже серед малих міст є індустріальні центри (центри вугледобування – 31 

місто, видобутку рудної і нерудної сировини – 6, енергетичні – 9, обробної 

промисловості – 27, хімічної і нафтопереробної промисловості – 7; аграрно-

індустріальні центри (18 міст); транспортні центри (10 міст); лікувально-

оздоровчі центри (2 міста); центри художніх промислів (1 місто). 

У такому разі легалізація органу самоорганізації населення може бути 

одночасно для нього доброю рекламою, якщо про це подбати заздалегідь. 

Принагідно зазначимо, що орган самоорганізації населення набуває власних 
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повноважень з дня його легалізації в порядку, встановленому ст. 13 Закону 

України «Про органи самоорганізації населення». 

Дуже важливо, щоб населення знало, що сільська, селищна, міська, 

районна у місті (у разі її створення) рада передає органу самоорганізації 

населення відповідні кошти, а також матеріально-технічні та інші ресурси, 

необхідні для реалізації зазначених повноважень, здійснює контроль за їх 

виконанням. А якщо орган має певні ресурси, то й роботу може організовувати 

на належному рівні. Цікавим є й те, що сільська, селищна, міська, районна у 

місті (у разі її створення) рада може додатково наділяти частиною своїх 

повноважень орган самоорганізації населення з одночасною передачею йому 

додаткових коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, 

необхідних для здійснення цих повноважень, здійснювати контроль за їх 

виконанням (п. 1 ст. 15). Але сільська, селищна, міська або районна у місті (у 

разі її створення) рада не може делегувати органу самоорганізації населення 

повноваження, віднесені законами України до виключної компетенції місцевої 

ради. Ці дії можна розглядати як децентралізацію у місцевому самоврядуванні, 

яка здійснюється з дотриманням принципу субсидіарності. 

Зазначимо, що фінансова основа діяльності органу самоорганізації 

населення формується не тільки коштами відповідного місцевого бюджету, які 

надаються йому сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її 

створення) радою для здійснення наданих органу самоорганізації населення 

повноважень, але й добровільними внесками фізичних і юридичних осіб, 

іншими надходженнями, не забороненими законодавством. При цьому орган 

самоорганізації населення самостійно використовує фінансові ресурси, 

отримані з місцевого бюджету, на цілі та в межах, визначених відповідною 

радою (п. 1 і 2 ст. 16). Крім того, орган самоорганізації населення може 

створювати власну матеріальну базу на основі майна, переданого йому радою в 

оперативне управління. Орган самоорганізації населення для виконання своїх 

повноважень користується майном згідно з його призначенням. Він інформує 

населення про своє місцезнаходження, час роботи і прийом громадян, 



492 

 

щонайменше раз на рік звітує про свою діяльність на зборах (конференції) 

жителів за місцем проживання. Члени органу самоорганізації населення 

виконують свої обов’язки на громадських засадах, але за рішенням зборів 

(конференції) жителів за місцем проживання керівник і секретар цього органу 

можуть працювати в ньому на постійній основі з оплатою їх праці за рахунок 

коштів, переданих органу самоорганізації населення. Місцеві ради зберігають 

за собою право здійснювати контроль за виконанням органами самоорганізації 

населення переданих їм радами власних повноважень. Законодавче положення 

про можливість передачі місцевими радами власних повноважень органам 

самоорганізації громадян потрібно розглядати в аспекті підвищення ролі 

громадськості у вирішенні суспільно-самоврядних справ, а критерієм для цієї 

передачі, мабуть, повинна бути ефективність у реалізації таких повноважень. 

Це має бути стимулом для розгортання суспільної активності населення мікро-

територіальних колективів. 

Правовою основою діяльності органів самоорганізації населення, крім 

законодавчих актів держави та, на нашу думку, вироблених у майбутньому 

громадами їх статутів, мають бути положення (статути), затверджені 

загальними зборами громадян або їх представниками та зареєстровані у 

встановленому порядку виконавчими комітетами відповідних місцевих рад 

(п. 7 ст. 38 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»). Отже, сама 

громадськість розроблятиме акти про свій правовий статус. Обов’язок 

реєстрації положень (статутів) виконкомами місцевих рад означає, як ми 

вважаємо, лише перевірку останніми законності прийнятих громадянами 

положень чи статутів.  

Майбутнє урізноманітнить форми народовладдя (знову таки один із 

принципів місцевого самоврядування), адже зрозуміло, що без активної участі 

населення у державно-суспільній сфері життя прогресивний розвиток 

неможливий. Вже сьогодні існують такі форми самоорганізації населення, як 

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. 
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Функціонування цих органів розширює соціальну основу місцевого 

самоврядування, забезпечує умови для реалізації громадянами їх 

конституційних прав на участь в управлінні державними і громадськими 

справами. З точки зору активізації самоорганізації громадян та підвищення 

ефективності функціонування органів самоорганізації населення надзвичайно 

важливе значення мають різні посібники для працівників місцевого 

самоврядування, які прагнуть у своїй діяльності врахувати гарантоване 

громадянам право на регулювання і управління суттєвою частиною суспільних 

справ під свою відповідальність і в інтересах територіальної громади. 

Структурно поняття демократії включає до свого змісту, поряд з 

представницьким, безпосереднє народовладдя. Тому логічно законодавець у 

системі місцевого самоврядування України передбачає форми прямого 

волевиявлення населення. Найбільш важливою серед них є місцевий 

референдум, котрий визначається законом як форма прийняття територіальною 

громадою рішень з питань, що належать до відання місцевого самоврядування, 

шляхом прямого голосування. Не можуть розглядатися референдумом лише 

питання, віднесені законом до відання органів державної влади. Рішення 

референдуму є обов’язковими для виконання на відповідній території. 

Як на форму прямої демократії вказує законодавець і на загальні збори 

громадян за місцем проживання. Загальні збори громадян є складовою 

місцевого самоврядування. Вони є важливою формою безпосередньої участі 

населення у вирішенні питань, віднесених до відання місцевого 

самоврядування. Прийняті в межах чинного законодавства рішення зборів є 

обов’язковими для виконання органами самоорганізації населення, усіма 

громадянами, котрі проживають на відповідній території. Органи місцевого 

самоврядування враховують у своїй діяльності рішення загальних зборів 

громадян. Нині, поряд з Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» діє, 

як ми вже зазначали, Положення про загальні збори громадян за місцем 

проживання в Україні, яким детальніше формулюються компетенція зборів, 
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порядок їх скликання та проведення. У майбутньому ці питання мають 

врегульовуватися законом та статутом територіальної громади. 

Нині чинний Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

розширює арсенал форм прямого народовладдя в системі місцевого 

самоврядування, формулюючи, зокрема, статті про місцеві ініціативи (ст. 9) та 

громадські слухання (ст. 13). Членам територіальної громади надається право 

впливати на роботу місцевих рад, ініціюючи розгляд у раді будь-якого питання, 

віднесеного до відання місцевого самоврядування. Місцева ініціатива, подана 

на розгляд ради, підлягає обов’язковому розглядові останньою на відкритому 

засіданні за участю ініціативної групи з питань місцевої ініціативи. Порядок 

здійснення місцевої ініціативи, рівно ж і обнародування прийнятого у цьому 

разі рішення ради, встановлюються представницьким органом місцевого 

самоврядування або статутом територіальної громади. 

Важливим з точки зору можливого впливу громадян на діяльність 

самоврядних представницьких органів та їх посадових осіб є й громадські 

слухання. Під час громадських слухань члени територіальних громад можуть 

порушувати перед депутатами, посадовими особами місцевого самоврядування 

будь-які питання місцевого значення, формулювати по них свої пропозиції, які 

підлягають обов’язковому розгляду самоврядними органами. Органи та 

посадові особи місцевого самоврядування, будучи підзвітними, 

підконтрольними громаді, зобов’язані інформувати громадян про виконання 

планів соціально-економічного та культурного розвитку, місцевого бюджету, з 

інших питань місцевого значення, звітувати перед територіальними громадами 

про свою діяльність. Територіальні громади у будь-який час можуть достроково 

припинити повноваження органів, посадових осіб, депутатів у разі порушення 

ними законодавства, неналежного здійснення наданих їм повноважень. 

Вищевикладене підтверджує важливість використання громадських форм 

у процесі життєдіяльності суспільства. Ми цілком приєднуємося до думки, що 

місцеве самоврядування базується насамперед на активності населення, саме 

тому важливе значення для ефективного його функціонування має проблема 
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наукового обґрунтування існування муніципальних прав і свобод громадянина 

як таких, що забезпечують реальну можливість кожного члена територіальної 

громади брати участь у місцевому самоврядуванні. Адже в сьогоднішніх 

реаліях потрібно дбати про конструктивізм суспільно-політичної активності 

населення. Цього можна досягти за умови зростання культурно-правового рівня 

населення, розуміння громадянами своєї відповідальності за вирішення 

важливих суспільно-політичних та економічних проблем, а отже, спрямування 

своєї активності через визначені правові канали, а не стихійно діючи. Це в свою 

чергу вимагає копіткої праці виконавчих органів місцевих рад усіх рівнів по 

роз’ясненню громадянам значення законодавчих положень щодо формування 

органів самоорганізації населення, доцільності форм прямого волевиявлення 

населення, організаторської роботи по практичному втіленню їх у повсякденне 

життя. 

 

Контрольні питання 

1. Вкажіть форми співпраці депутатів з громадськими організаціями та засобами масової 

інформації.  

2. Назвіть проблемні питання взаємодії та співпраці місцевих органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування.  

3. Які, на Вашу думку, найбільш оптимальні моделі взаємодії органів державного 

управління та місцевого самоврядування в процесі здійснення їх діяльності можна 

застосувати в Україні? 

4. Визначте зміст, основні напрями і методи удосконалення взаємовідносин органів 

державного управління та місцевого самоврядування. Які чинників, забезпечать найбільш 

раціональну співпрацю? 

5. Сформуйте пропозиції щодо оптимізації взаємодії органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування в Україні. 

 

Рекомендовані нормативно-правові акти та література для підготовки до 

семінарського заняття, написання рефератів 

 

Основні нормативно-правові акти і література 

1. Конституція України: прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 // 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 

2. Про місцеві державні адміністрації: Закон України вiд 09.04.1999 // Відомості 

Верховної Ради. – 1999. – № 20–21. – Ст. 190. 

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 // Відомості 

Верховної Ради. – 1997. – № 24. – Ст. 170. 

4. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні: підручн. / І.І. Бодрова, 

С.В. Болдирєв, В.О. Величко та ін.; за ред. С.Г. Серьогіної; – 2-ге вид., перероб. і доп. – Х.: 

Право, 2013. – 360 с.  

http://zakon2.rada.gov.ua/


496 

 

5. Кравченко Т.А. Особливості функціонування органів місцевого самоврядування в 

Україні як інституту публічної влади / Т.А. Кравченко // Держава та регіони. Серія: 

Державне управління. – 2011. – №1. – С. 49–53.  

6. Місцеве самоврядування в Україні: теорія і практика / [посібник для депутатів 

місцевих рад та сільських, селищних, міських голів] / Б.А. Руснак. – Одеса, 2011. – 536 с. 

 

Додаткові нормативно-правові акти і література 

1. Абасов Г. Класифікація гарантій прав місцевого самоврядування за характером і 

видом суспільних відносин: проблеми теорії / Г. Абасов // Підприємництво, господарство, 

право. – 2013. – № 2. – С. 165–169. 

2. Кравченко Т.А. Реформування системи місцевого самоврядування в контексті 

адміністративно-територіальної реформи: теоретичні та прагматичні питання / 

Т.А. Кравченко // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – 2012. – № 1. – С. 94–98.  

3. Махначова Н.М. Реформування муніципальної публічної влади в Україні: 

концептуальний підхід / Н.М. Махначова // Економіка та держава. – 2015. – № 3. – С. 74–77.  

4. Новак А.О. Окремі питання визначення правової природи делегованих повноважень 

органів місцевого самоврядування / А.О. Новак // Державне будівництво та місцеве 

самоврядування. – 2014. – Вип. 27. – С. 173–187. 

5. Роз’яснення щодо змін до Конституції України на реалізацію реформи місцевого 

самоврядування та курсу уряду на децентралізацію влади в Україні // Фінансовий контроль. 

– 2014. – № 6. – С. 8–14.  

6. Ткачук А. Ф. Врегулювання діяльності місцевої влади та ії органів: проекти типових 

місцевих нормативних актів / Анатолій Ткачук. – К. : Легальний статус, 2011. – 91 с. 

7. Ключковський Ю. Коментар Експертного висновку щодо відповідності національного 

законодавства України положенням Європейської хартії місцевого самоврядування / 

Ю. Ключковський // Право України. – 2011. – № 11–12. – С. 189–197. 
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РОЗДІЛ 11 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ВЛАДИ В УКРАЇНІ 

 

11.1 Забезпечення правопорядку органами місцевої виконавчої влади 

та місцевого самоврядування 

 

11.1.1 Правові передумови участі органів місцевої виконавчої влади та 

місцевого самоврядування в охороні правопорядку 

 

Побудова демократичної правової держави передбачає наявність 

ефективно функціонуючої системи місцевого самоврядування. Місцеве 

самоврядування в Україні як одна з конституційних форм реалізації народом 

належної йому влади одночасно розглядається і в якості демократичного 

способу соціального управління суспільством. Характерна риса даного 

інституту влади – це не тільки статусне закріплення самостійності і 

автономності місцевого самоврядування від системи державних органів, а й 

діяльність, що передбачає самоорганізацію, самоврядування і 

самовідповідальність населення при вирішенні питань місцевого значення. 

У сучасних умовах місцеве самоврядування стає важливим місцем 

політичної дії та діалогу, місцем, де національні, наднаціональні та глобальні 

сили відповідають на місцеві вимоги і потреби місцевої громади. З точки зору 

політології, місцеве самоврядування – це комплексна взаємодія ідей, установок, 

політичних інститутів і сил середовища. У ширшому сенсі – це інститут або 

система інститутів і організацій, які діють на певній території, що являє собою 

частину, фрагмент території держави. Для нього характерний масовий рівень 

політики, який безпосередньо пов’язаний з діяльністю суспільства, тут 

безпосередньо взаємодіють влада та населення. Місцеве самоврядування являє 

собою як рівень, так і суб’єкт політики. Місцеве самоврядування – це історично 
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сформована територіальна спільнота, яка має фізичне середовище, із соціально-

економічним, політичним і культурним середовищем та просторовою 

структурою, відмінною від іншої великої територіальної одиниці – держави. На 

відміну від місцеве самоврядування місто являє собою особливу форму 

поселення, функції і структура якого не залежать від місця розташування, тоді 

як держава є особливим типом місцевого самоврядування, що має політичний 

суверенітет. 

Під місцеве самоврядуванням слід розуміти цілісну за спільними 

просторовими, соціально-економічними та культурними характеристиками 

територію, яка являє собою окрему управлінську одиницю. Місцеве 

самоврядування має дуалістичний характер: одночасно є суб’єктом і об’єктом 

управління на місцевому рівні. 

У даний час є чотири підходи до аналізу відносин між центральним та 

місцевим самоврядуванням (місцевим рівнем): конституційний, економічний, 

адміністративний та політичний, які концентрують увагу на різних аспектах 

цих зв’язків.  

У рамках конституційного підходу розглядаються формальні, закріплені 

законодавчо, відмінності між різними рівнями у державі та їх взаємозв’язки, 

ступінь автономності місцевого самоврядування.  

Другий підхід акцентує на економічних стосунках, виходячи з того, що 

право влади місцевого рівня стягувати податки, як правило, вважається одним 

із найважливіших аспектів взаємовідносин між різними управлінськими 

рівнями держави. Частка державних видатків, яку отримує місцева влада, є 

важливим показником, що характеризує зв’язки між різними рівнями у державі.  

Третій підхід, адміністративний, розглядає організаційні обмеження 

місцевого самоврядування та місцевих органів: якщо проміжні рівні 

використовуються передусім як інструменти реалізації політики центрального 

уряду, то на них накладається низка обмежень. Наприклад, досить часто в цій 

ролі виступає рамкове законодавство або надання рамкових бюджетів чи 

субсидій місцевим органам, а організація-виконавець отримує значну свободу 
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щодо інтерпретації законів та положень.  

Четвертий підхід стосується аналізу політичних аспектів стосунків між 

органами та центром. 

Місцеве управління це координаційна діяльність органів публічної влади із 

забезпечення ефективної взаємодії суб’єктів управління у формуванні та 

реалізації програм сталого розвитку місцевої громади. Основною метою 

місцевого управління є надання якісних послуг громадянам та підвищення їх 

життєвого рівня, забезпечення прав людини, територіальної цілісності держави, 

цілей і особливостей соціального, економічного, культурного розвитку місцевої 

громади.  

Першочерговими завданнями місцевого управління є узгодження та 

забезпечення (в тому числі правовими засобами) інтересів усіх суб’єктів 

місцевого управління, розробка та запровадження ефективних інструментів 

стимулювання місцевого розвитку, налагодження міждержавного 

співробітництва. 

Система місцевого управління – це взаємоузгоджена діяльність органів 

законодавчої та виконавчої влади, органів місцевої та місцевого 

самоврядування, інститутів громадянського суспільства на відповідних рівнях 

управління, а також методи і механізми їх взаємодії та реалізації завдань щодо 

забезпечення сталого розвитку місцевої громади. Іншими словами, під 

місцевим управлінням розуміється не лише діяльність центральних органів 

державної влади та місцевих державних адміністрацій щодо місцевого 

розвитку, а й дії його мешканців, місцевої еліти, спрямовані на розв’язання 

спільних проблем. Включення до місцевого управління самоврядної складової 

дає змогу враховувати і суб’єктні характеристики місцевого самоврядування: 

політичні інтереси, суспільно-політичні настрої мешканців. 

На політичній карті України відсутній місцевий рівень як політичний 

актор з власними повноваженнями, здатний самостійно вирішувати більшість 

внутрішніх проблем. Відповідно у країні відбувається пошук оптимальної 

моделі територіальної організації влади насамперед на рівні районів і областей, 
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яка відповідала б загальновизнаним демократичним принципам децентралізації 

державної влади в унітарній державі на рівень відповідних територіальних 

колективів та обраних ними органів самоврядування, що зафіксовані в 

Європейській хартії місцевого самоврядування. Потреба таких пошуків 

зумовлена тим, що Конституція України не визнає населення районів та 

областей територіальними колективами, які мають право на здійснення 

місцевого самоврядування, хоча на цьому рівні функціонують районні та 

обласні ради.  

Найяскравіше слабкість самоврядних органів регіонального рівня 

проявляється в обмежених повноваженнях у бюджетній сфері та відсутності 

дійових механізмів впливу на державні адміністрації. Проаналізувавши 

нормативно-правову базу за змістом відповідних положень Конституції 

України місцеві державні адміністрації фактично конституйовані не тільки як 

місцеві органи виконавчої влади, а й як квазі виконавчі органи районних та 

обласних рад, які, проте, не беруть участі у їх формуванні. Такий характер 

місцевих державних адміністрацій випливає, зокрема, зі змісту відповідних 

положень ст. 18 Конституції України та ст. 72 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», згідно з якими вони визнаються підзвітними 

районним і обласним радам у виконанні програм соціально-економічного і 

культурного розвитку, районних, обласних бюджетів, підзвітними і 

підконтрольними у частині повноважень, делегованих їм відповідними 

районними і обласними радами, а також у виконанні рішень ради з цих питань. 

При розв’язанні проблеми запровадження регіонального рівня управління 

в Україні важливо уникнути крайнощів при визначенні обсягу повноважень, які 

йому будуть передані. У цьому контексті можна виділити дві крайнощі, яких 

слід уникати: федералізації та формалізації. Перша полягає у наділенні регіонів 

максимумом повноважень, що фактично означатиме перехід до федеративного 

устрою України. Формалізація полягає у збереженні статус-кво регіонів, без 

надання їм ширших прав щодо розв’язання власних, локальних проблем або ж 

створення додаткових управлінських рівнів, що призведе до розпорошення 



501 

 

владних повноважень між ними. Також потребує вирішення проблема 

оптимізації системи адміністративно-територіального устрою країни. Іншими 

словами, на даному етапі в Україні розвиток повноцінного регіонального рівня 

можливий лише за збереження унітарності держави та трьохрівневої системи 

адміністративно-територіального устрою. 

Разом з тим місцеве самоврядування не в змозі ефективно функціонувати 

без регулюючого впливу держави, яка здійснюється різними способами: 

правовими, економічними, організаційними тощо. У силу даної обставини 

чималу наукову і практичну актуальність набувають дослідження з нових 

позицій проблем взаємовідносин та взаємодії держави, її органів та органів 

місцевого самоврядування, визначення меж втручання держави у внутрішнє 

життя місцевих громад. 

Право є одним з ефективних засобів регулювання відносин і процесів у 

сфері місцевого самоврядування. За допомогою правових засобів 

закріплюються основні форми здійснення місцевої влади в Україні, 

визначається її компетенція, встановлюється відповідальність органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування та вирішуються численні інші 

питання, тобто правове регулювання охоплює найважливіші сфери організації 

та діяльності місцевого самоврядування.  

В даний час, що характеризується як період проведення радикальної 

правової реформи, відбувається бурхливий розвиток і якісне оновлення 

законодавства України як у цілому, так і самоврядування зокрема. Конституція 

України 1996 року заклала основи побудови системи місцевого самоврядування 

в Україні і є основою для подальшого прийняття блоку законів у сфері 

регулювання місцевого самоврядування.  

У Європейській Хартії про місцеве самоврядування «під місцевим 

самоврядуванням розуміється право місцевих органів влади регулювати і 

управляти в рамках закону та під власну відповідальність важливою частиною 

публічних справ у інтересах усього населення». Система місцевого 

самоврядування сприяє формуванню самосвідомості, робить місцеву владу 
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повністю відповідальною перед населенням, є умовою забезпечення 

соціального миру. Тому проблема розвитку місцевого самоврядування в 

Україні перетворюється на першорядну задачу. Основні напрями державної 

політики в галузі місцевого самоврядування визначені: 

По-перше, завершенням формування правової бази, що забезпечує 

становлення місцевого самоврядування; 

По-друге, створення умов необхідних для формування фінансово-

економічної основи місцевого самоврядування; 

По-третє, здійснення заходів державної підтримки місцевого 

самоврядування. 

З прийняттям Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

проведенням місцевих виборів в основному завершено перший етап реформи 

місцевого самоврядування. 

Разом з тим вирішення найбільш важливих завдань, необхідних для 

нормальних умов життєдіяльності кожної людини окремо та населення 

місцевих утворень в цілому, не може бути реалізоване без вирішення всіх 

правових та організаційних проблем органів місцевого самоврядування. 

Законодавство не виділяє будь-яких питань місцевого значення за 

ступенем їх важливості. Однак не викликає сумніву, що саме питання охорони 

громадського порядку можуть бути названі в числі найбільш важливих питань 

місцевого значення. 

Негативні процеси у вітчизняній економіці, соціальна поляризація 

суспільства негативно позначається на становищі людей, що нерідко 

супроводжується виникненням обставин, що створюють загрозу для їх життя, 

що робить все більш актуальним і гострим вирішення питань охорони 

громадського порядку. 

Однак позитивне право недостатньо чітко регулює низку питань, 

пов’язаних з організацією та діяльністю місцевого самоврядування в Україні.  

Формування правової демократичної держави передбачає створення 

розвиненої системи місцевого самоврядування як однієї з основних форм 



503 

 

реалізації народом належної йому влади. Становлення та розвиток місцевого 

самоврядування в Україні має бути здійснено тільки на основі законності. 

В України почала складатися сучасна модель місцевого самоврядування та 

система його правового регулювання. Правову основу місцевого 

самоврядування становлять: Конституція України, інші нормативні правові 

акти органів державної влади, що регулюють правовідносини у зазначеній 

сфері, а також нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування. 

Разом з тим, процес формування правової основи місцевого самоврядування 

має суперечливий характер і багато в чому несе на собі відбиток радянської 

системи. 

Забезпечення законності в організації та діяльності місцевого 

самоврядування – це управлінський процес. На її стан у зазначеній сфері 

впливають різноманітні фактори суспільного життя, бо місцеве самоврядування 

це суспільство в мініатюр і забезпечення законності це проблема не тільки 

юридичного, а й соціальна. Отже, забезпечення законності в організації та 

діяльності місцевого самоврядування пов’язано з юридичними аспектами даної 

проблематики в контексті з комплексом економічних, соціальних, політичних, 

культурних та інших завдань. 

Найбільш поширеними порушеннями законності в організації та діяльності 

органів місцевого самоврядування є позбавлення або обмеження 

конституційного права населення на самостійне здійснення місцевого 

самоврядування; виведення окремих територій з під дії законодавства про 

місцеве самоврядування; перевищення в нормативних актах державних і 

місцевих органів встановлених меж правового регулювання. 

Дані порушення породжені наступними основними причинами: 

- недостатня чіткість та ясність правових вимог і приписів, викладених у 

законодавстві України, наявність прогалин, внутрішніх суперечностей в цих 

нормативно-правових актах, низький рівень систематизації;  

- низький рівень правових знань посадових осіб місцевого самоврядування, 

недостатній досвід правотворчої роботи та неналежне опрацювання прийнятих 
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правових актів, ігнорування ролі юридичних служб, недостатня кваліфікація їх 

співробітників та ін. 

Основними напрямами реформування правової сфери в організації та 

діяльності органів місцевого самоврядування в контексті Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні є: 

- вдосконалення правового регулювання суспільних відносин на основі 

створення нових законів, повною мірою відповідають суспільним відносинам; 

- вдосконалення нормотворчого процесу на регіональному рівнях на основі 

його демократизації, науковості, плановості, його належне матеріально-

технічне забезпечення; 

- зміцнення законності в діяльності органів місцевого самоврядування, 

тобто забезпечення суворого та неухильного дотримання, виконання правових 

приписів і вимог всіма посадовими особами та органами місцевого 

самоврядування. 

 

11.1.2 Охорона громадського порядку у системі функцій органів 

місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування 

 

З початку 90-х років і до теперішнього часу розвиток держави 

характеризується подоланням монополізації управлінських функцій. У цих 

умовах все виразніше стала проглядатися проблема створення структури 

правоохоронних органів, функції яких відповідали б інтересам населення 

конкретних територій. 

Конституція України та Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» створили правові передумови для реалізації функції охорони 

громадського порядку органами місцевого самоврядування. Конституція 

України закріплює право органів місцевого самоврядування самостійно 

здійснювати охорону громадського порядку на підвідомчих їм територіях. 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає питання 
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охорони громадського порядку питанням місцевого значення та відносить його 

до числа предметів відання місцевого самоврядування.  

Для реалізації даної функції органи місцевого самоврядування наділяються 

правом організації та утримання місцевих органів охорони громадського 

порядку, здійснення контролю за їх діяльністю.  

Разом з тим Конституція України відносить здійснення функції охорони 

громадського порядку до компетенції Кабінету Міністрів України. Такі 

формулювання призвели до невизначеності у встановленні суб’єктів реалізації 

функції охорони громадського порядку. Тому виникає гостра необхідність у 

проведенні аналізу чинного законодавства про місцеве самоврядування, 

виявленні об’єктивних і суб’єктивних факторів розвитку місцевого 

самоврядування, доцільності створюваних місцевих органів охорони 

громадського порядку в умовах формування основ демократичної держави. 

Охорона громадського порядку – це надзвичайно важливий об’єкт 

соціального управління, який є необхідною передумовою для нормального 

існування громадянського суспільства та функціонування всіх його структур 

(політичних, економічних, культурних). Ослаблення функції охорони 

громадського порядку дає про себе швидко знати ростом адміністративних 

проступків і злочинів, різким пониженням культури людського спілкування, 

пошкодженням державного майна в громадських місцях, порушенням 

санітарних та екологічних правил. Вони (правопорушення) глибше інших 

вступають в суперечність із загальноприйнятими правилами поведінки людей, з 

нормами моралі та моральності і тому з боку суспільства стають все більш 

нетерпимими. Успішно подолати ці антигромадські прояви можна тільки 

шляхом чіткої організації влади в центрі та на місцях, цілеспрямованого 

формування її органів, зміцнення державної дисципліни, надійного 

забезпечення правопорядку та безпеки. Це явище існує в усіх країнах світу.  

В Україні щорічно співробітниками поліції присікається понад 4 млн. 

адміністративних правопорушень, здійснюється попереджувально-

профілактична робота щодо осіб із стійкою протиправною орієнтацією, що 
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значною мірою дозволяє стримувати злочинність. 

Аналіз світового досвіду організації правозастосовної діяльності органами 

місцевого самоврядування показує, що в більшості країн питання охорони 

громадського порядку та забезпечення публічної безпеки розглядаються як 

державні, мають тісний зв’язок з економічними і соціальними інтересами 

суспільства.  

У сучасній Україні розвиток місцевого самоврядування стримується 

відсутністю необхідної правової бази, що ускладнює функціонування органів 

місцевого самоврядування та породжує негативні наслідки у самому місцевому 

самоврядуванні. Існуючі прогалини у правовій регламентації діяльності органів 

місцевого самоврядування створюють на практиці чимало серйозних проблем. 

Однією з таких проблем є визначення кола прав і обов’язків органів місцевого 

самоврядування в галузі охорони громадського порядку. 

Поряд з явними досягненнями в демократизації суспільного життя, 

лібералізації економіки розвиток України характеризується наявністю 

деструктивних явищ, істотно гальмують здійснення соціально-економічних 

реформ, що ставлять під загрозу законні права та інтереси громадян, 

суспільства, держави. Тому не випадково підвищену увагу сучасної науки до 

проблеми забезпечення публічної безпеки. Пошук шляхів вирішення існуючого 

протиріччя між очікуваним суспільством станом захищеності і його реальним 

здійсненням - одне з основних завдань юридичної науки. 

Аналіз стану злочинності в Україні за 2000-2016 рр., на підставі офіційних 

даних Міністерства внутрішніх справ України свідчить, що в 2002-2006 рр. 

відзначається стійка тенденція зростання злочинності як в цілому по країні, так 

і в громадських місцях. Однак, з 2007-2012 рр. відзначається тенденція 

зниження кількості зареєстрованих злочинів учинених у громадських місцях. 

Згідно з наведеними статистичними даними з 2007 р. спостерігається тенденція 

скорочення виявлених правопорушень вчинених у громадських місцях, що 

свідчить, на перший погляд, про підвищення ефективності профілактичної 

роботи Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС України), однак це 
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тільки надводна частина айсберга. На наш погляд, статистика свідчить не про 

підвищення ефективності діяльності правоохоронних органів (зокрема 

Національної поліції яка входить до структури МВС України), а про 

недостатність наукового супроводження службової діяльності Національної 

поліції, що призводить до відсутності методик визначення об’єктивного стану 

правопорядку. 

У цій ситуації правоохоронні органи вже не в змозі адекватно реагувати на 

менш значущі правопорушення, вчинені в громадських місцях та за місцем 

проживання громадян. Однак, саме ці «дрібні», але численні правопорушення, з 

якими практично щодня стикаються пересічні громадяни, формують у 

населення почуття своєї незахищеності і незадоволеності станом правопорядку. 

І тут цілком закономірно, що громадяни вправі очікувати від органів місцевої 

влади належної реалізації 

Разом з тим, законодавча основа місцевого самоврядування, існуюча в 

даний час, не дозволяє повною мірою вирішити проблему розмежування 

повноважень різних рівнів влади, що перешкоджає ефективному вирішенню 

низки найважливіших питань діяльності місцевих органів влади, в тому числі 

питання реалізації конституційної норми про можливість наділення органів 

місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями. Зазначений 

недолік найсильніше відбивається на їх здатності брати участь у забезпеченні 

публічної безпеки. В даний час місцевий рівень публічного управління 

залишаються найменш проробленим. Це відзначається в багатьох наукових 

дослідженнях у галузі конституційного та адміністративного права. 

Таким чином, ситуація, що склалася негативним чином впливає на якість 

виконання завдань охорони громадського порядку і забезпечення публічної 

безпеки на території місцевих утворень органами місцевого самоврядування.  

Величезний потенціал органів місцевої влади в організації діяльності по 

захисту прав та інтересів громадян використовується не в повному масштабі. 

Відсутні ефективні правові механізми реалізації повноважень органів місцевого 

самоврядування у зазначеній сфері. 
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Забезпечення публічної безпеки є конституційною умовою стабільного 

існування та поступального розвитку суспільства, створення гідних умов та 

якості життя громадян. Однак, незважаючи на широкі знання в галузі теорії 

публічної безпеки, отримані завдяки досягненням і зарубіжних вчених, 

адміністративно-правовий механізм здійснення діяльності щодо забезпечення 

публічної безпеки в Україні потребує вдосконалення. 

До цих пір немає єдиної думки про необхідність і можливість створення 

місцевих органів охорони порядку (місцевої поліції або муніципальної варти), 

визначенні їх місця в системі органів виконавчої – влади України, а також у 

системі МВС України. Закон України «Про участь громадян у охороні 

громадського порядку і державного кордону» надає громадянам право 

створювати в установленому порядку громадські об’єднання для участі в 

охороні громадського порядку і державного кордону, сприяння органам 

місцевого самоврядування, правоохоронним органам, Державній прикордонній 

службі України та органам виконавчої влади, а також посадовим особам у 

запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень і злочинів, захисті 

життя та здоров’я громадян, інтересів суспільства і держави від протиправних 

посягань, а також у рятуванні людей і майна під час стихійного лиха та інших 

надзвичайних обставин, утворюючи громадські формування з охорони 

громадського порядку і державного кордону. 

Водночас відсутні організаційно-правові підстави, які законодавчо 

визначають форми участі громадян та їх громадських об’єднань у забезпеченні 

публічної безпеки. 

Представляється відсутність міждисциплінарного підходу до наукового 

дослідження проблеми адміністративно-правового забезпечення публічної 

безпеки України органами місцевої влади, пояснюється явною недооцінкою 

багатьох і, перш за все, адміністративно-правових елементів механізму її 

забезпечення не так зі сторони наукової громадськості, скільки представників 

органів державної влади і особливо правоохоронними структурами державного 

та регіонального рівнів. 
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Беручи до уваги багатоаспектність та багатоплановість проблеми 

організації забезпечення публічної безпеки доцільно вирішити комплекс 

малодосліджених питань, пов’язаних з виявленням ролі і місця, а також 

компетенції органів місцевої влади в адміністративно-правовому забезпеченні 

публічної безпеки, а також визначити шляхи вдосконалення законодавства: 

1. На основі аналізу сучасного стану забезпечення публічної безпеки, 

тенденцій та закономірності розвитку теорії безпеки, незважаючи на глибоку 

опрацювання цілого ряду методологічних проблем, що стосуються 

закономірностей, принципів і методів діяльності щодо забезпечення безпеки, в 

наукових дослідженнях недостатньо уваги приділяється відображенню 

сучасних процесів забезпечення публічної безпеки, у тому числі органами 

місцевої влади. 

Сучасне нормативно-правове регулювання у сфері забезпечення публічної 

безпеки не має у своїй основі загальної стратегії. Більше того, до останнього 

часу вивчення цього питання не носило системного, комплексного характеру та 

проводилося в основному в рамках відомчих науково-дослідних і навчальних 

освітніх установ. Пріоритетним напрямом є вироблення стратегії та визначення 

державної політики України в галузі побудови системи публічної безпеки. 

При цьому слід враховувати такі методологічні підстави – публічна 

безпека є самостійним видом національної безпеки України, її органічним 

елементом, наділеним власним змістом, що складається з комплексу наступних 

основних елементів – сфера публічної безпеки, її об’єкти, характер і види 

загроз, система публічної безпеки, повноваження суб’єктів забезпечення 

публічної безпеки тощо.  

2. Безпека за своїм змістом соціально-правовий феномен. З 

загальнонаукової точки зору безпека представляє теоретико-прикладну 

проблему глобального характеру, а її рішення має важливе методологічне 

значення для забезпечення безпеки. У даному випадку необхідно виходити з 

таких основних методологічних посилів:  

- по-перше, поняття «публічна безпека», будучи похідним від родового 
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поняття «безпека», відображає її головну змістовну сторону, а саме рівень 

захищеності суспільства від різного роду погроз; 

- по-друге, дане поняття має конкретно-історичний зміст, що визначається 

характером загроз публічній безпеці, які, на жаль, не залишаються незмінними; 

- по-третє, публічна безпека складно структуроване поняття, що 

відображає різні її сторони (організаційні, адміністративні, інформаційні та 

інші аспекти). 

Саме ці багаторівневі характеристики загального поняття безпеки 

вказують, що всі вони в рівній мірі важливі та значущі, не тільки для 

теоретичного конструювання відповідних понятійних категорій, а й 

практичного створення системи адміністративно-правових заходів її 

забезпечення. 

3. Органічною частиною родового поняття «безпека» є поняття «публічна 

безпека», що характеризується рівнем стану захищеності життєво важливих 

інтересів людини та суспільства, а також готовність держави протидіяти 

реальним і потенційним внутрішнім та зовнішнім загрозам. 

У загально правовому значенні поняття «публічна безпека» можна 

визначити як стан правової захищеності особи, суспільства та держави від 

чинників, що створюють потенційну і реальну небезпеку їх життєво важливим 

інтересам, виражених, зокрема, у суспільно небезпечних діяннях, 

відповідальність за які передбачена нормами різних галузей права. Публічна 

безпека представляє стан захищеності нормами права певної сукупності 

суспільних відносин, що складаються в галузі життєдіяльності особи, 

суспільства та держави, безпечного функціонування органів державної і 

місцевої влади, громадських організацій (об’єднань) і громадян, а також 

гарантованої державою реалізації їх прав, свобод і законних інтересів. 

4. Особливість системи забезпечення публічної безпеки полягає і в тому, 

що вона громіздка і розгалужена по багатьом функціональним напрямам. Для 

прийняття оперативних рішень в галузі забезпечення безпеки вона передбачає 

створення ряду міжвідомчих рівнів, у якості яких виступають різні міжвідомчі 
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комісії при Кабінеті Міністрів України та Президенті держави. 

Органи місцевої влади, а також громадяни, громадські організації та 

об’єднання правоохоронної спрямованості, будучи нижчою ланкою системи 

безпеки, займають особливе місце в системі забезпечення публічної безпеки. 

Вони утворюють недержавну систему публічної безпеки та покликані на місцях 

забезпечувати захищеність і створювати необхідні умови життєдіяльності 

громадян в прибудовах своїх місцевих утворень. 

При цьому органи місцевої влади займають провідне положення в 

недержавній системі забезпечення безпеки суспільства, тому що їм делеговані 

державні повноваження з управління силами та засобами безпеки на території 

місцевих утворень (місцевому рівні). В управлінському аспекті, їх діяльність 

полягає в організації, координації та взаємодії різних місцевих структур і 

суб’єктів забезпечення безпеки. 

5. Адміністративне право як публічно-правова система формує та 

підтримує функціонування юридичного механізму, створеного для здійснення 

виконавчої влади, ефективності управління державними і громадськими 

справами (публічного управління), захисту прав і свобод людини та 

громадянина, встановлення режиму законності управлінських дій. При цьому 

органи місцевої влади наділені державно-владними повноваженнями з 

реалізації механізму адміністративно-правового регулювання, які виражаються 

у здійсненні правотворчих, правозастосовних, правоохоронних, контрольно-

наглядових функцій спрямованих на забезпечення публічної безпеки на 

території. 

6. Децентралізація державної влади, становлення місцевого 

самоврядування та розширення повноважень органів місцевої влади передбачає 

вдосконалення організації забезпечення публічної безпеки на місцевому рівні. 

Пріоритетними тут повинні стати питання забезпечення публічної безпеки, 

виділені в якості особливого напрямку (нормотворчій та правозастосовної 

діяльності органів місцевої влади), націленого як на вирішення соціально-

економічних завдань, так і на забезпечення захищеності всіх сфер 
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життєдіяльності громадян на території конкретних місцевих утворень. 

7. Реалізація закріплених у Конституції України повноважень органів 

місцевого самоврядування у сфері охорони правопорядку та забезпечення 

публічної безпеки в значній мірі обмежена, оскільки в силу свого 

конституційно-правового положення вони не наділені державно-владними 

повноваженнями, що дозволяють здійснювати самостійне управління силами та 

засобами Національної поліції та іншими правоохоронними органами. 

8. Громадяни, громадські організації та інші об’єднання правоохоронної 

спрямованості володіють правами і обов’язками в участі і наданні сприяння 

органам місцевої влади щодо забезпечення публічної безпеки в межах місцевих 

утворень. Вони повинні виражатися в конкретних правових, організаційних, 

матеріальних та інших формах, необхідних для участі громадян, громадських 

об’єднань, недержавних органів правоохоронної спрямованості (приватні 

охоронні підприємства та служби безпеки, створювані на підприємствах та 

організаціях місцевих органів влади) в охороні правопорядку та забезпеченні 

публічної безпеки. 

У зв’язку з цим в даний час назріла гостра необхідність їх легалізації, 

тобто додання даними формам діяльності законодавчого закріплення. 

9. Функція охорони правопорядку є однією з основних внутрішніх функцій 

держави. Для її виконання в структурі органів державної влади створюється 

система спеціальних (правоохоронних) органів. У діяльності цих органів з 

охорони громадського порядку та забезпечення публічної безпеки значну 

допомогу надають різні громадські формування. Їх можна розділити на чотири 

групи. 

Першу групу складають громадські організації, безпосередньо призначені 

для сприяння Національній поліції в охороні громадського порядку – 

громадські формування з охорони громадського порядку. 

Друга група включає трудові колективи підприємств, установ та 

організацій всіх організаційно-правових форм і створювані ними органи 

громадської самодіяльності (комісії, секції, ради профілактики, соціально-
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профілактичні центри, громадські інспекції з попередження правопорушень 

неповнолітніх, робочі групи). 

Третю групу становлять громадяни та створювані ними органи 

громадської самодіяльності (інститути громадянського суспільства) за місцем 

проживання, покликані сприяти Національній поліції в охороні громадського 

порядку (публічного порядку) (ради і комітети мікрорайонів; житлових 

комплексів, будинкові, вуличні, квартальні комітети, батьківські комітети інші 

органи створені відповідно до Закону України «Про органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи для дітей»). 

 Четверта група – це суспільні юрисдикційні органи, що володіють правом 

розгляду конкретних справ і прийняття по них рішення (адміністративні комісії 

виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад та їх посадові особи). 

10. Повноваження органів місцевої влади у сфері охорони громадського 

порядку та забезпечення публічної безпеки України в останні роки отримали 

істотний розвиток у ряді областей України. Накопичений досвід поетапного 

формування та практики адміністративно-правового забезпечення діяльності 

суб’єктів безпеки на регіональному та місцевому рівнях, який доцільно 

використовувати у правоохоронній діяльності. 

У даний час правоохоронні органи ще не повною мірою використовують у 

боротьбі зі злочинністю можливості недержавних суб’єктів правоохоронної 

діяльності. Це пов’язано з тим, що процес оформлення їх правового статусу в 

сучасний період розвитку України залишається незавершеним, а законодавчі 

норми, що передбачають їх компетенцію, не відрізняються взаємно зв’язаністю, 

чіткістю і визначеністю. 

І все ж одним з основних резервів органів місцевого самоврядування, який, 

по суті, не використовується на практиці, постають колосальні 

попереджувально-профілактичні можливості цих органів. У 60-80 рр. минулого 

століття головним напрямком у боротьбі зі злочинністю була профілактика. Це 

напрям оптимізації правопорядку отримала в той час значний розвиток, як в 

теорії, так і на практиці.  
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Разом з тим з другої половини 80- х до середини 90- х років система 

профілактики в Україні була практично повністю демонтована, а точніше 

сказати, зруйнована, тоді як накопичений нашою країною досвід 

профілактичної роботи широко використовували та продовжують 

використовувати за кордоном, в таких, наприклад, державах, як Німеччина, 

США та ін. 

Є певні підстави вважати, що основних причин згортання цього, в цілому 

перспективного напряму роботи є дві.  

Перша – це занадто жорстке зв’язування попереджувальної роботи з 

особистістю конкретного правопорушника.  

Друга – це обмеження пошуку чинників, що формують правопорядок, 

економічними та політичними макроявищами, які відбуваються в нашому 

суспільстві, виявлення чинників, що формують правопорядок, але мають 

інший, проміжний між індивідуальними та макроявищами, масштаб.  

У зв’язку з чим зсув акцентів в пошуку чинників, що зумовлюють стан 

правопорядку, здатний дати нові уявлення не тільки про роль органів місцевого 

самоврядування у його забезпеченні, а й про рівень керованості правопорядком. 

Такий підхід здатний виявити справжню роль органів місцевого 

самоврядування у справі попередження злочинних проявів та інших 

правопорушень.  

Водночас: 

- органи місцевого самоврядування лише нетривалий час володіли 

незалежністю у прийнятті рішень в галузі забезпечення правопорядку, цю 

обставину можна розглядати в якості однієї з причин виникнення професійної 

державної поліції в Україні; 

- разом з тим органи місцевого самоврядування пропонується розглядати в 

якості одного з інструментів забезпечення правопорядку, функціонуючого в 

даній сфері в тісному взаємозв’язку з державними органами на основі чітко 

розмежованою компетенції; 

- децентралізація процесу забезпечення правопорядку, незважаючи на 
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деякі успіхи цього процесу за кордоном, що не обумовлена в Україні 

відповідними політичними, правовими та економічними перетвореннями; 

- не у всіх місцевих утвореннях слід створювати муніципальні органи 

забезпечення правопорядку, оскільки деякі з них можуть задовольнятися 

оперативним обслуговуванням їх територій підрозділами Національної поліції 

Міністерства внутрішніх справ України; 

- функція право забезпечення, що розуміється як здатність зменшення 

ймовірності вчинення правопорушень, безсумнівно, властива місцевому 

самоврядуванню, залишаючись при цьому частиною загальнодержавної справи 

забезпечення правопорядку в країні в цілому; 

- адміністративно-правову основу забезпечення правопорядку слід 

вибудовувати виходячи з того, що територіальні органи Національної поліції є 

державними органами забезпечення правопорядку та відносяться до виконавчої 

гілки влади, а органи місцевого самоврядування, відповідно до Конституції не 

входять до системи органів державної влади. 

Під забезпеченням правопорядку органами місцевого самоврядування слід 

розуміти створення умов здатних сформувати соціально значущу поведінку 

громадян, окремо взятої територіальної одиниці. Основою забезпечення 

правопорядку є розроблена населенням через виборних посадових осіб, система 

правових відносин, що враховує всі значущі для даної місцевості традиції 

населення. А його рамки встановлюються чинним законодавством. 

Ґрунтуючись на понятійному апараті юридичної науки, можна прийти до 

висновку про те, що правоохоронні органи здійснюють саме забезпечення 

правопорядку, а не громадського порядку.  

Протиправна поведінка людини визначається не тільки соціальними, 

економічними та іншими факторами, але й умовами і обставинами, які можуть 

надавати вирішальну роль у виборі моделі поведінки людини в тій чи іншій 

конкретній ситуації. Виявлення таких допоможе оптимізувати правопорядок. 

Саме тому, що це виявить прихований потенціал територіальних органів 

Національної поліції та органів місцевого самоврядування. 
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Можна припустити, що виявлення таких умов скоріше всього прерогатива 

територіальних органів Національної поліції, хоча можливості їх коригування 

іноді лежать за межами їх компетенції. У зв’язку з чим, простежується 

перспективність здійснення правопорядку не тільки силами правоохоронних 

органів, але силами органів місцевого самоврядування. 

Можна сказати, що як факт, самоврядування в Україні передує її 

державності. Місцеве самоврядування, яке забезпечило громадянську свободу 

значної частини сільського населення України, як реальне суспільне явище, 

виникло в 1864 році після селянської реформи 1861 року. 

Не втратив значення цей соціальний інструмент і на сучасному етапі 

розвитку України. Місцеве самоврядування необхідно, перш за все, як одна з 

форм здійснення політичних прав і свобод громадянина. 

 У свою чергу, права і свободи громадянина можуть забезпечуватися лише 

наявністю гарантованого правопорядку. Разом з тим, процес зміцнення 

державної влади в Україні послідовно приводив до обмеження можливостей 

органів місцевого самоврядування. У тому числі, і в галузі забезпечення 

правопорядку. Закономірним наслідком цього стала поява професійної поліції, 

як органу, що гарантує його прийнятні якості. 

Професіоналізм, головна перевага державної міліції, а згодом, поліції. І 

головне його прояв в тому, що лише державна поліція може гарантувати 

єдиний правопорядок у країні. 

Дослідження зарубіжного досвіду участі органів місцевого 

самоврядування у забезпеченні правопорядку показали, що він позитивний, 

передусім там, де складається на основі соціально-політичних і економічних 

особливостей країни, а так само, з урахуванням її традицій. 

Централізована і воєнізована поліцейська (міліцейська) структура 

традиційна та характерна для України. У часи Української радянської 

соціалістичної республіки вона служила додатковим об’єднуючим фактором 

для Союзу радянських соціалістичних республік. Тепер потреби в такій ролі 

поліції, на перший погляд, немає. Хоча навряд чи можна заперечувати, що 
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розпад єдиної структури поліції послабив би оперативний, силовий, а в цілому, 

право забезпечувальний потенціал. Що поки виявилося на руку лише 

організованій злочинності, яка не визнає нинішніх кордонів та сепаратистам на 

сході України. 

Поділ поліції на муніципальну (з погляду на законопроект «Про 

муніципальну варту» та державну, що носить, до того ж, багато в чому 

формальний характер, здатний посилити потенціал Національної поліції. Крім 

того, ситуація у сфері кадрової політики, що склалася у системі МВС України 

де всі навчальні заклади системи мають державний статус, дасть можливість 

поєднати державні інтереси у зазначеній сфері з місцевими, що вигідно навіть 

економічно. 

 

11.1.3 Взаємодія органів Національної поліції України і органів 

місцевої влади та місцевого самоврядування у сфері охорони громадського 

порядку 

 

Взаємовідносини місцевих органів самоврядування та територіальних 

органів Національної поліції щодо забезпечення правопорядку, в умовах 

сучасної дійсності, мають будуватися на принципі взаємного доповнення 

можливостей. Ст. 5 «Взаємодія поліції з органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування» Закону України «Про Національну поліцію» 

передбачає, що поліція у процесі своєї діяльності взаємодіє з органами 

правопорядку та іншими органами державної влади, а також органами 

місцевого самоврядування відповідно до Закону та інших нормативно-правових 

актів. 

У зв’язку з цим, напрошується висновок про те, що органам місцевого 

самоврядування не варто прагнути розбудовувати власну поліцію. Набагато 

вигідніше в усіх відношеннях підключати властиві їм можливості до 

нормативного, інформаційного, фінансового та технічного забезпечення 

існуючих поліцейських структур, зорієнтованих у своїй діяльності на 
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забезпечення правопорядку з врахуванням місцевої специфіки. Такий підхід 

дозволить оптимально поєднувати ролі, компетенцію та можливості взаємодії 

органів місцевого самоврядування з іншими гілками влади. 

Різні повноваження та специфіка правової основи право забезпечувальної 

діяльності державних і місцевих органів очевидні. Але саме ця обставина 

передбачає їх спільну участь у забезпеченні правопорядку. Аналогічно підставу 

застосування в будь-якій предметній діяльності двох інструментів, 

функціональні можливості яких здатні доповнити один одного. Так 

взаємодіють, наприклад, молоток коваля і кувалда молотобійця. Саме 

відмінність можливостей є основою для продуктивної взаємодії двох 

інструментів. У тому числі, інструментів соціальних. 

Функція забезпечення правопорядку, безсумнівно, властива місцевому 

самоврядуванню. Однак не слід забувати, що питання його забезпечення мають 

місцеве значення лише в тому сенсі, що вирішуються на конкретній території 

та суб’єктами місцевого самоврядування, безсумнівно, залишаючись при цьому 

частиною загальнодержавної справи. 

Безумовно, престиж державних органів забезпечення правопорядку 

необхідно піднімати. І одним із шляхів досягнення цієї мети може служити 

створення місцевих органів, що беруть участь в цьому. Створюючи органи 

сприяння забезпеченню правопорядку, населення сприятиме зменшенню 

кількості скоєних правопорушень. 

Слід підкреслити, що основна роль таких формувань, саме в силу їх 

можливостей, може полягати в корекції умов, що збільшують ймовірність 

здійснення правопорушень у певних ситуаціях. 

Має сенс реалізувати і таку можливість участі органів місцевого 

самоврядування у забезпеченні правопорядку, як створення певних 

матеріальних фондів, метою яких може бути фінансове заохочення 

поліцейських. Матеріальне стимулювання ефективно працюючих поліцейських 

буде однією з умов, що сприяють суттєвому покращенню стану правопорядку. 

Виходячи з давніх традицій і завдань, поставлених перед територіальними 
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органами Національної поліції, вони будуються як організація напіввійськового 

типу та функціонують на підставі військових принципів. Разом з тим, це 

нітрохи не заважає їм бути максимально наближеними до населення, 

пристосованими (по самих різних напрямах) до функціонування в умовах 

тісного і повсякденного зіткнення з ним. Є всі підстави вважати, що саме ця їх 

специфіка дозволяє їм бути системою, яка обслуговує, насамперед, 

правопорядок. Досвід взаємодії органів місцевого самоврядування та поліції 

повинен повсюдно узагальнюватися та систематизується. Особливо там, де він 

дає стійкі та помітні позитивні результати, або навпаки, де результатів не дає. 

Оскільки територіальні органи Національної поліції здійснюють безпосередньо 

забезпечення правопорядку, а органи місцевого самоврядування лише 

допомагають їм у цьому, перші є основними, а другі, органами сприяння. 

Разом з тим, в даний час між ними відсутні організовані взаємозв’язки, що 

відображають їх взаємовплив один на одного. Це зумовлено Конституцією 

України, відповідно до якої органи місцевого самоврядування, на відміну від 

органів внутрішніх, справ не входять ні в одну з гілок влади. 

Тим самим, нормативні акти, прийняті будь-яким з розглянутих нами 

суб’єктів, не можуть мати обов’язковий характер для них обох, що, безумовно, 

негативно позначається на забезпеченні правопорядку та на їх взаємодію між 

собою в цій сфері. 

Проблема підключення до забезпечення правопорядку можливостей 

органів місцевого самоврядування знаходиться в стадії активного обговорення. 

Не всі спроби вирішення цієї проблеми рівнозначні. Зокрема, завідомо 

неприйнятними є створення в системі органів місцевого самоврядування, 

структур, які дублюють поліцейські, або реанімація ідеї добровільних народних 

дружин. 

Разом з тим, практика вже знайшла ряд форм участі органів місцевого 

самоврядування у забезпеченні правопорядку. Вони різноманітні. Для точних 

уявлень про їх істинної ефективності, слід ретельно узагальнювати та 

систематизувати цей цінний досвід. 
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Реалізація принципів право забезпечувальної взаємодії в сучасній практиці 

формування нормативної основи забезпечення правопорядку в цілому 

відбувається у тому, що нормативна основа такої взаємодії різноманітна 

чинності місцевих особливостей, але, разом з тим, відповідає Конституції 

України та іншим законам, що безсумнівно, проявляється у конкретизації 

принципу законності. Різноманітність форм право забезпечувальної взаємодії, 

що знайшло своє відображення у відповідній нормотворчості, свідчить про 

дотримання принципу оперативності. Ст. 9 «Відкритість та прозорість» Закону 

України «Про Національну поліцію» говорить, що поліція здійснює свою 

діяльність на засадах відкритості та прозорості в межах, визначених 

Конституцією та законами України, забезпечує постійне інформування органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості 

про свою діяльність у сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії 

злочинності, забезпечення публічної безпеки і порядку. 

Принципи безперервності і плановості в процесі створення нормативної 

основи право забезпечувальної взаємодії проявляються у постійному і 

послідовному її вдосконаленні. 

У цілому зважений підхід до нормативного обґрунтування участі засобів 

масової інформації у висвітленні проблем право забезпечувальної взаємодії 

свідчить про реалізацію принципу гласності. 

Разом з тим, відсутність належної уваги до формування нормативної 

основи таких сторін право забезпечувальної взаємодії, як матеріальне 

стимулювання участі громадян у забезпеченні правопорядку, а так само, 

страхове відшкодування матеріального збитку потерпілим у результаті 

правопорушень і злочинів, свідчить про неповну реалізації принципу гнучкості. 

Увага до нормативного обґрунтування принципу науковості в правовому 

забезпеченні взаємодії недостатня. Це проявляється, зокрема, у спробі прямого 

копіювання такої, що мала місце в недалекому минулому, форми участі 

представників громадськості у забезпеченні правопорядку, як добровільні 

народні дружини. 
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У цілому нормативна адміністративна основа право-забезпечувальної 

взаємодії відповідає своєму призначенню і є досить перспективною для 

вдосконалення. Разом з тим, необхідно законодавчо розмежувати компетенцію 

територіальних органів Національної поліції та органів місцевого 

самоврядування у сфері забезпечення правопорядку, а також встановити основи 

їх спільної правоохоронної діяльності. У цілому ж, накопичений практикою 

досвід участі адміністративного потенціалу органів місцевого самоврядування 

у забезпеченні правопорядку необхідно постійно узагальнювати та ретельно 

систематизувати. 

У сучасних економічних умовах зусилля територіальних органів 

Національної поліції спрямовуються в першу чергу на боротьбу з 

«резонансними1» злочинами. В результаті чого залишаються без належної 

уваги, може бути і не такі «яскраві», але не менш важливі, напрями діяльності – 

попередження і припинення злочинів загально кримінальної характеру та 

порушень громадського порядку, які в своїй масі значно більше впливають на 

формування стану захищеності громадян та правопорядку в суспільстві. Все це 

неминуче призводить до зниження авторитету влади та в кінцевому підсумку, 

підриває довіру до територіальних органів Національної поліції. 

Проведені самими різними соціологічними службами опитування 

громадської думки свідчать про збільшення довіри громадян до державних 

інститутів, в першу чергу до Національної поліції, покликаної захищати їх 

життя, здоров’я і майно:  

- у 2000 р. довіряло 38,3%, 

- у 2001 р. – 39,7%,  

- у 2002 р. – 41,4%.,  

- у 2014 р. – 4,6%. 

- у 2015 р. – 44,4% 

- у 2016 о. – 48,9%. 

У цьому зв’язку виникає нагальна необхідність вдосконалення системи 

                                                 
1 Злочини розкриття яких перебуває на контролі МВС України. 
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територіальних органів Національної поліції, зокрема поліції на яку покладено 

завдання охорони громадського порядку. Вирішення цієї проблеми 

безпосередньо пов’язане з розвитком системи самоврядування та 

децентралізацією управління територіальних органів Національної поліції, в 

тому числі і патрульної поліції як складової їх частини. 

Величезні резерви у вирішенні названих проблем містить у собі місцеве 

самоврядування. Реалізація функції щодо забезпечення громадського порядку 

та публічної безпеки, захисту прав і законних інтересів громадян, боротьби зі 

злочинністю, своєчасного попередження та припинення правопорушень на 

території покладено згідно з Конституцією України на державні органи та на 

органи місцевого самоврядування. 

Перед органами самоврядування та територіальними органами 

Національної поліції, зокрема патрульною поліцією, поставлено завдання 

забезпечення реальної охорони громадського порядку і особистої безпеки 

громадян. У цьому зв’язку виникає потреба в осмисленні та вирішенні низки 

концептуальних загально правових проблем з організації даної діяльності 

органів місцевого самоврядування та патрульної поліції, необхідність 

доповнення та удосконалення чинного законодавства з охорони громадського 

порядку і безпеки громадян. Закон України «Про Національну поліцію» поклав 

початок реформуванню правоохоронної системи України.  

Водночас як показують дослідження, на державному рівні неможливо 

досить ефективно регламентувати і тим самим здійснювати керівництво всіма 

сторонами діяльності підрозділів Національної поліції. Центральними та 

регіональними правоохоронними відомствами мало враховуються інтереси та 

повноваження місцевих органів влади і управління в частині організації 

охорони правопорядку та керівництва підрозділами патрульними підрозділами 

Національної поліції, яка забезпечує сферу публічної безпеки. 

Частково розумна децентралізація робить можливим відмовитися від 

принципу суворо ієрархічної побудови системи управління патрульною 

поліцією. Проблеми, що виникають у забезпеченні охорони громадського 
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порядку і безпеки, вимагають пошуку шляхів удосконалення діяльності 

підрозділами Національної поліції у сфері публічної безпеки.  

При вирішенні проблемних питань вдосконалення організації охорони 

громадського порядку та безпеки слід враховувати наступне:  

- децентралізацію управління силами та засобами територіальних органів 

Національної поліції (поліції), включаючи розширення та самостійність 

територіальних структур; 

- створення підрозділів патрульної служби Національної поліції у всіх 

містах. 

Прийняті за останні роки нормативні акти: Конституція України, Закони 

України «Про Національну поліцію», «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Укази Президента України та Постанови Кабінету Міністрів України щодо 

вдосконалення організації та підвищення ефективності діяльності служб 

Національної поліції у сфері публічної безпеки, регіональні програми боротьби 

із злочинністю та профілактики правопорушень закріплюють за органами 

місцевого самоврядування компетенцію охорони громадського порядку, 

організацію управління підрозділами Національної поліції у сфері публічної 

безпеки та контролю за їх діяльністю. 

Безпосередня охорона громадського порядку в місцевих утвореннях 

здійснюється переважно патрульною поліцією – частиною Національної поліції 

складовою МВС України. Водночас необхідність часткової децентралізації та 

муніципалізації органів патрульної поліції обумовлена вимогами законодавства 

та потребою суспільства в таких правоохоронних органах, функції яких 

відповідали б інтересам конкретних територій та дозволяли здійснювати 

соціальний контроль за їх діяльністю.  

Ст. 11 «Взаємодія з населенням на засадах партнерства» Закону України 

«Про Національну поліцію» передбачає, що діяльність поліції здійснюється в 

тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та 

громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на 

задоволення їхніх потреб. З метою визначення причин і умов учинення 
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правопорушень планування службової діяльності органів і підрозділів поліції 

здійснюється з урахуванням специфіки регіону та проблем територіальних 

громад. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки 

ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. 

Це зумовлено тим, що громадський порядок визначається як система 

вольових суспільних відносин, створених головним чином у громадських 

місцях на основі дотримання норм права і інших соціальних норм, спрямованих 

на забезпечення особистої безпеки громадян, публічної безпеки, на створення 

сприятливих умов для нормального функціонування підприємств, установ, 

організацій та громадських об’єднань, для праці та відпочинку громадян, 

поваги їх честі, людської гідності та суспільної моралі. А, відповідно, публічна 

безпека розглядається як стан захищеності життєво важливих інтересів 

особистості, суспільства та держави від правопорушень і наслідків 

надзвичайних ситуацій, викликаних соціальними конфліктами, стихійними 

лихами, епідеміями, епізоотіями, великими катастрофами, аваріями і 

пожежами. 

У вказаних аспектах доцільно виділити три групи повноважень органів 

місцевого самоврядування у сфері управління патрульною поліцією 

Національної поліції: 

 а) нормотворчі,  

б) виконавчо-розпорядчі;  

в) охоронні.  

Нормотворчі. Відмінною рисою цих повноважень є те, що вони 

втілюються в актах органів місцевого самоврядування, що містять пропозиції 

нормативного характеру. Причому виконання їх покладається на територіальні 

органи Національної поліції у сфері публічної безпеки. Таким чином, 

встановлюючи організацію, окреслюючи сферу діяльності, здійснюючи режим 

роботи, додаткове (а з часом і основне) фінансування та матеріально-технічне 

постачання поліції представницькі та виконавчі органи місцевого 

самоврядування керують підлеглими силами захисту правопорядку, 
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забезпечують нормальне функціонування захисту правопорядку. 

Виконавчо-розпорядчі. Ця група прав – обов’язків має найбільшу питому 

вагу в структурі повноважень місцевого самоврядування у сфері організації і 

діяльності поліції у сфері публічної безпеки. До неї входять: право утворити 

підзвітні формування охорони правопорядку, встановлювати їх структуру і 

штати, затверджувати на посаді начальників цих органів; повноваження щодо 

фінансового та матеріально-технічного забезпечення зазначених підрозділів. 

Охоронні повноваження. Вони служать гарантом належної реалізації 

наявних в органів місцевого самоврядування прав. За своєю природою є 

повноваженням на державно-примусовий вплив щодо суб’єктів права, які 

повністю, або частково не виконуючих юридичні обов’язки. 

Для забезпечення правопорядку врахування суб’єктних характеристик, які 

лежать в основі формування місцевого самоврядування, матиме такі позитивні 

наслідки: збільшення можливостей для регіонального експерименту, що є 

важливим аспектом процесу реформування суспільства; зменшення залежності 

від центру за рахунок отримання істотного обсягу повноважень; скорочення 

дистанції між місцевою політичною елітою та пересічними громадянами, що 

створює останнім додаткові канали для участі в охороні громадського порядку. 

Створення місцевих органів самоврядування щодо охорони громадського 

порядку перегруповує обсяг повноважень і сфер компетенції завдяки 

делегуванню багатьох функцій міністерств та інших центральних органів 

місцевої виконавчої влади регіонам.  

Інституціоналізація місцевого самоврядування фундаментально змінює 

встановлений порядок здійснення владних повноважень. Така трансформація 

призводить до кількісної і якісної перебудови системи організації влади у 

контексті забезпечення прав і свобод людини та громадянина. Враховуючи 

положення Закону України «Про засади зовнішньої та внутрішньої політики» 

та Стратегії національної безпеки України щодо діяльності місцевого 

самоврядування з управління патрульною поліцією дозволяють сформувати 

концепцію переходу до децентралізованих форм охорони громадського 
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порядку в місцевих утвореннях. Цей процес повинен мати планомірний і 

еволюційний характер і включати правові та організаційні напрями діяльності 

органів місцевого самоврядування з управління патрульною поліцією, по-

перше, удосконалення нормативно-правових основ з охорони громадського 

порядку органами місцевого самоврядування; по-друге, наділення органів 

місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями з 

управління патрульною поліцією – структурною частиною Національної 

поліції. 

З метою практичного втілення концепції необхідно розробити державну 

програму поетапного формування багаторівневої системи охорони 

громадського порядку та створення місцевих органів охорони громадського 

порядку. 

Реалізація пропозицій дозволить створити необхідні правові, організаційні 

та матеріальні умови для практичної реалізації конституційного права органів 

місцевого самоврядування на самостійне здійснення охорони громадського 

порядку та безпеки громадян.  

Це пояснюється радикальним реформуванням системи територіальних 

органів Національної поліції, становленням і розвитком місцевого 

самоврядування в Україні. Головне полягає в тому, що зараз почався процес 

трансформації завдань всього структурного апарату Міністерства внутрішніх 

справ України, включаючи поліцію та сферу публічної безпеки, переорієнтацію 

МВС з здійснення вузькоспеціальних цілей на виконання загально соціальних 

функцій, в тому числі на підтримку міцного та стабільного правопорядку, 

безпеки громадян на відповідній території.  

Соціально-економічні перетворення в Україні вимагають не тільки 

скоординованих економічних реформ, спрямованих на створення повнокровних 

ринкових механізмів, трансформацію відносин власності, розвиток 

підприємництва, а й посилення захисту прав і свобод громадян, усіх форм 

власності, інтересів підприємств, установ, організацій та громадських 

об’єднань від злочинних та інших протиправних посягань. У цих умовах украй 
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важливий ефективно діючий механізм охорони громадського порядку, безпеки 

громадян. 

 

11.2 Бюджетне регулювання діяльності органів місцевої виконавчої 

влади та місцевого самоврядування у контексті адаптації національного 

законодавства до вимог Європейського Союзу 

 

11.2.1 Реформування економічної основи місцевого самоврядування у 

контексті податкової реформи в Україні 

 

Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні передбачає, що одним з основних повноважень 

органів місцевого самоврядування базового рівня є забезпечення місцевого 

економічного розвитку (залучення інвестицій, розвиток підприємництва). 

Водночас розвиток економічних відносин з розширенням приватного 

сектора і зміцненням підприємницької діяльності в усіх сферах економіки щодо 

вирішення соціальних завдань породило ще одну проблему формування 

організаційної основи територіального розвитку та розміщення продуктивних 

сил країни. У нормативно-правовому відношенні ця проблема знайшла 

вираження у вигляді регіональних місцевих утворень, наділених статусом і 

повноваженнями місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в 

законодавчому порядку приймається як форма здійснення народом своєї влади, 

що забезпечує в межах, встановлених законом, самостійне та під свою 

відповідальність рішення населенням безпосередньо і через органи місцевого 

самоврядування питань місцевого значення, виходячи з інтересів населення, з 

урахуванням історичних та інших місцевих традицій. 

Слова «муніципальний» та «місцевий» і словосполучення з цими словами 

застосовуються щодо органів місцевого самоврядування, організацій, об’єктів 

власності та інших об’єктів, цільове призначення яких пов’язане із здійсненням 

місцевого самоврядування, а також в інших випадках, що стосуються 
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здійснення населенням місцевого самоврядування. 

За основу створюваних місцевих утворень прийнятий поселенський 

принцип. У відповідності з цим принципом і прийнятими законами місцеві 

утворення це міста, райони, селища міського типу, селища, села та інші види 

поселень, що мають певну власність, виробничу, соціальну та іншу 

інфраструктуру. Визначальну якісну складову представляє населення, його 

зайнятість, житлові, соціальні й інші умови проживання, включаючи заняття 

промислами та різними іншими видами підприємництва. 

Історично важливо те, що реформування соціально-економічної 

обстановки в країні, її реструктуризація здійснюється на сформованій раніше 

виробничій базі. Провідним лейтмотивом перетворень залишається 

необхідність «створення ефективного виробництва». Цей шлях лежить через 

роздержавлення та приватизацію практично у всіх сферах господарської 

діяльності. Центральною фігурою цього процесу став власник, підприємець, 

основна діяльність якого спрямована на отримання прибутку. В економічному 

сенсі це важко заперечувати. У соціальному відношенні – це практично 

неприйнятна теза. Адже основні види соціального забезпечення вирішуються 

через державний бюджет з використанням державних систем гарантій і 

соціального захисту. Саме через цю сферу виявляється практично визначальний 

вплив на формування цивілізованої та самодостатньої спільності людей. 

Нормативно-правове регулювання розвитку місцевих утворень послаблюють 

соціальний бік своєрідних територіальних корпоративно-господарських 

структур.  

Багато сторін соціального розвитку розглядаються у переліку повноважень 

місцевих утворень, але дуже слабо відображені в області фінансового 

забезпечення виконання відповідних функцій. 

За час, що минув після прийняття Закону України від 21.05.1997 № 280/97-

ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» на регіональному (обласному) та 

місцевому рівнях в більшій частині сформована необхідна нормативна правова 

база, створюються умови для поступального розвитку економіки та соціальної 
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сфери в муніципальних утвореннях. 

Велика частина функцій у сфері соціально-економічного розвитку 

передана на регіональний та місцевий рівень, визначені єдині принципи 

функціонування системи місцевого самоврядування. У зв’язку з цим можна 

констатувати, що період створення інститутів, необхідних для організації і 

функціонування місцевого самоврядування, в цілому завершено. Необхідний 

аналіз та узагальнення накопиченого нормативного матеріалу, виявлення 

колізій та прогалин у цій сфері. 

Формування життєздатного місцевого самоврядування необхідний етап у 

будівництві правової держави, так як воно є органічною частиною системи 

стримувань і противаг в системі публічної влади, допомагає знайти оптимальне 

поєднання загальнодержавних інтересів з інтересами кожного окремого 

місцевого освіти. Місцеві громади можуть стати опорою державної влади, так 

як вони зацікавлені в сильному центрі, бачать у ньому гаранта свого статусу. 

Як показує світовий досвід, місцеве самоврядування сприяє зміцненню 

принципу унітарності. 

Місцеве самоврядування виступає як інтегруючий фактор; воно об’єднує 

людей, що проживають у межах органу місцевого самоврядування, 

представляючи рівні можливості для вирішення спільних проблем, незалежно 

від соціального статусу індивідів, їх національної приналежності, політичних 

поглядів тощо. 

Привчаючи людей до відповідальності за ведення спільних справ, місцеве 

самоврядування сприяє подоланню традиційного національного патерналізму – 

формуванню громадянської культури та нового типу особистості – активної, 

ініціативної, що не полягає цілком на державу, особистості, прихильної 

цінностям свободи. 

Нарешті, оскільки саме місцевій владі доводиться задовольняти насущні 

основні потреби населення, ця система, забезпечена фінансово-економічними 

гарантіями, може стати стабілізуючим чинником, здатним запобігати 

соціальним кризам. Тому на даний час необхідно чітко визначити основні 
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вектори розвитку місцевого самоврядування у середньостроковій та 

довгостроковій перспективі. Цілеспрямований рух вперед викликає потребу в 

розробці та нормативному закріпленні Концепції нової національної 

муніципальної політики. 

Конституція України юридично закріпила положення про те, що органи 

місцевого самоврядування, не входячи до системи органів державної влади, 

«де-юре» – здобули власний правовий статус, відмінний від державного для 

формування вільного та самостійного місцевого самоврядування, розвитку його 

правової та економічної основ. 

Правова і економічна основи місцевого самоврядування представляють 

собою цілісну систему суспільних відносин, пов’язану з територіальною 

самоорганізацією населення, що передбачає самостійне вирішення населенням 

питань життєзабезпечення населеного пункту, облаштування та 

функціонування місцевої влади відповідно до віднесених законом питань 

місцевого значення та окремих державних повноважень. Розвиток основ 

місцевого самоврядування є складовою частиною публічного механізму влади. 

Для функціонування цього механізму необхідно відповідне нормативно-

правове регулювання суспільних відносин, самостійність місцевого 

самоврядування, вибудовування певної владної вертикалі, наявність у суб’єктів 

муніципальних правовідносин ефективних регулюючих повноважень по 

відношенню до підприємств, організацій і установ різної відомчої 

приналежності. 

Конституційний розвиток правової і економічної основ місцевого 

самоврядування в Україні можна визначити як децентралізацію та 

муніципалізацію суспільних відносин у власному розумінні цих слів. 

Нормативно-правове закріплення низки принципів децентралізації та 

муніципалізації забезпечує та гарантує самостійність і повнокровну діяльність 

муніципальних утворень та органів місцевого самоврядування. 

Децентралізація та муніципалізація економічної влади, ринкова система 

господарювання та демократичні методи управління об’єктивно сприяють 
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створенню повноцінної системи місцевої влади та необхідні передумови для її 

розвитку. Самодостатність правової та економічної основ місцевого 

самоврядування забезпечують, значною мірою, належні йому ресурси, які 

поділяються на матеріальні, інформаційні та людські. 

Матеріальні ресурси забезпечують економічну незалежність суб’єктів 

місцевого самоврядування. Вони визначається, в кінцевому рахунку, наявністю 

ресурсів території, на якій здійснюється місцеве самоврядування. Якщо дана 

територія не має достатніх джерел доходів, то будь-яка основа місцевого 

самоврядування має фіктивний характер. Найчастіше це відбувається з тієї 

простої причини, що адміністрація регіонів, будучи відповідальною за 

виконання конституційних норм щодо організації місцевого самоврядування, 

створює її відповідно до своїх уявлень і інтересів. Більше того, економічна 

несамостійність місцевого самоврядування робить його об’єктом маніпуляції 

існуючих політичних сил, особливо під час виборів. У свою чергу депутати 

муніципального утворення, який не зумів стати реальним суб’єктом 

самоврядування, уникають відповідальності перед своїми виборцями та схильні 

перетворювати свій депутатський статус в інструмент приватного інтересу. 

Місцеве самоврядування та його основи, як ніколи тісно взаємопов’язані, 

оскільки у них єдине джерело – народ, і єдина мета.  

У місцевого самоврядування є свої певні правові та економічні функції, 

власні повноваження, окреслені Конституцією України та Законом України 

«Про місцеве самоврядування». Це, у свою чергу, припускає наявність 

особливого механізму взаємодії правової та економічної основ, органів 

місцевого самоврядування з органами державної влади, при якому відсутня 

безпосередня адміністративна залежність між ними, при наявних окреслених 

законом повноважень, форм і методів такої взаємодії.  

Одночасно не можна допустити руйнування сформованої соціальної, 

транспортної та іншої інфраструктури, яка належить муніципальним 

утворенням. Права і свободи громадян, встановлені чинним законодавством, не 

повинні бути ущемлені.  
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У зазначеному аспекті правове регулювання економічних відносин 

місцевого самоврядування, що розглядається крізь призму регулювання 

правовідносин, являє собою закріплену в нормах права існуючу, стабільну 

структуру людської діяльності, яка постійно розвивається, з метою охорони та 

захисту від порушень, а також подальшого розвитку.  

Органи місцевого самоврядування є одним з найбільш прийнятних 

історично сформованих системоутворюючих комплексів економічного та 

соціального розвитку регіонів як базової основи розвитку та ефективного 

розміщення продуктивних сил так як: 

- має в розпорядженні організаційно-господарські, соціальні та інші 

складові, що дозволяють максимально зблизити адміністративні форми 

управління з господарською діяльністю на місцях в інтересах задоволення 

потреб та соціального захисту населення; 

- має правову основу формування на стику функціональних напрямів: 

конституційного, адміністративного, фінансового, земельного, трудового, 

приватного права; закономірностей економічного і соціального розвитку різних 

суспільних систем; тяжіння до самоврядування як вищої формі громадського 

самовираження регіональних господарських структур; 

- виступає як корпоративно-господарська структура функціонування, в 

якості самостійної юридичної особи, що має виборні органи у вигляді «рад» 

(депутатський склад), адміністрацією органу місцевого самоврядування 

(виборні та призначені особи функціональних підрозділів), органів 

територіального громадського самоврядування із публічно обираються 

населенням осіб; власним набором проектів і програм, що мають бути 

реалізованими. 

В історичному аспекті соціально-економічна сутність місцевих утворень 

сильно змінилася, з організаційно-правових структур, що захищають інтереси 

сільських громад, ремісничих та інших цехів, вони перетворилися в 

адміністративно-господарські структури територій (міст та їх районів, міських, 

сільських населених пунктів) з перемінним складом населення та житлово-
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господарськими комплексами, що виконують функції «спалень» при великих 

містах. Однією з форм, що доповнюють територіальне розселення, стали 

котеджні селища, садівництва, дачні ділянки та інші види поселень (аж до 

відокремлених міні палаців), які викликають необхідність виконання 

додаткових функцій інженерно-технічного облаштування, збереження 

рекреаційних ресурсів та забезпечення екологічної чистоти (безпеки) територій. 

В умовах модифікації всередині муніципальних функцій під впливом 

міжрегіональних та міжнародних чинників виникла необхідність передачі 

органам місцевого самоврядування державних функцій. До них відноситься 

формування виробничих зон, регіональних і міжрегіональних 

інфраструктурних систем електропостачання, тепло та водопостачання, 

санітарної очистки та благоустрою території, що базуються на раціональному 

використанні рекреаційних комплексів та сфери послуг, типу туризму. 

Органи місцевого самоврядування зі своїми правовими та повноважними 

функціями стали виразним представником «краю, в якому ми живемо». Під цим 

розуміється: 

- збереження історичної спадщини та культури поселень і населення 

підвідомчих територій; 

- розвиток економічної бази і доходоутворюючих виробництв, тому що 

основою фінансової спроможності є «потужність податкової бази», на основі 

надходжень з яких формується місцевий бюджет; 

- формування «само достатнього бюджету» дозволяє вирішити і відповідне 

коло соціально значущих проблем – розвитку освіти, охорони здоров’я, 

розквіту культури, соціальних гарантій населення різних, в тому числі 

соціально малозабезпечених груп; 

- забезпечення соціально-економічних умов для розвитку промислових і 

сільськогосподарських виробництв і раціонального використання бюджету для 

створення сприятливої соціальної обстановки по всій системі розселення 

регіону; 

- створення муніципальних продуктів (проектів і програм) з комплексного 
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розвитку регіонів і реалізації стратегічних програм. Органи місцевого 

самоврядування стають домінуючими регіональними структурами 

економічного і соціального розвитку субрегіонів (на прикладі Донецької 

області). Практично всі регіональні програми мають муніципальний зріз 

(розділ). Відповідно з цим видається необхідним: 

- передачу на рівень місцевих утворень всіх концептуальних положень 

відповідних розділів інвестиційних проектів і програм, що розробляються 

обласними державними адміністраціями та приймаються у вигляді 

нормативних актів обласними радами; 

- визначення пайової участі місцевих утворень у вирішенні економічних і 

соціальних проблем з відповідним фінансовим забезпеченням безпосередньо по 

лінії супідрядності або відомчої участі; 

- рішення правоохоронних питань щодо збереження майнових комплексів 

розформованих військових частин, лісових угідь, акваторій озер і річок, 

ландшафтів і рекреаційних ресурсів; 

- рекультивації територій вироблених кар’єрів та інших земельних ділянок 

антропогенного походження. 

Системоутворюючі з них мають стати програмними для обов’язкового 

виконання (реалізації) всіма змінними складами виборних представництв та 

призначених адміністрацій, які приходять на зміну відповідно з законодавчим 

правом і волевиявленням населення щодо забезпечення гідного життя на своїй 

землі. 

Найважливішим фактором розвитку місцевого самоврядування стає 

максимальне включення в процес управління територією безпосередньо 

населення місцевих утворень. Порівняльний аналіз показує досить чітку 

кореляцію між ступенем активності жителів і ресурсними можливостями 

місцевої влади на тій чи іншій території. Залучення жителів до участі у 

місцевому самоврядуванні лежить у площині організаційного та економічного 

зміцнення органів місцевого самоврядування. Дії в цьому напрямі перша та 

головна умова підвищення рівня і якості народного представництва у владі. 
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Удосконалення основ організації та функціонування місцевого 

самоврядування, уточнення його місця і ролі в структурі органів публічної 

влади в даний час одна з першочергових завдань державного будівництва. 

Оскільки збої та проблеми в роботі місцевого самоврядування негативним 

чином позначаються на стані всього суспільства. 

В економічній основі місцевого самоврядування проявляють його сутність 

і ту реальну роль, яку воно відіграє у вирішенні основних питань суспільного 

розвитку щодо в задоволенні різноманітних інтересів населення тієї чи іншої 

території. 

Місцеве самоврядування в його класичних варіантах, відомих з досвіду 

розвитку зарубіжних демократій як муніципальне (комунальне, кантональне, 

тощо) управління, найбільшою мірою відповідає законам ринкової економіки і 

розвитку демократичних процесів у суспільстві. Без відповідних можливостей 

місцевого самоврядування вирішувати на місцевому рівні господарсько-

економічні, фінансові, соціально-побутові питання неможливе або значно 

ускладнене формування ринкових економічних структур. 

Конституція України закріплює економічні основи місцевого 

самоврядування та пов’язує рішення населенням питань місцевого значення з 

самостійним управлінням муніципальної власністю, формуванням, 

затвердженням і виконанням місцевих бюджетів, встановленням місцевих 

податків і зборів, тобто з самостійним рішенням різних економічних завдань. 

На даний момент відбувається якісне та кількісне оновлення і ускладнення 

економічних функцій місцевого самоврядування. Конституційні положення 

отримали найбільш повне закріплення у проекті Концепції реформування 

місцевого самоврядування та організації влади в Україні. Організаційно-

правовий статус муніципальних підприємств, а також прав муніципальної 

власності регламентуються новим Цивільним, Бюджетним, Податковим 

кодексами України. 

Однак еволюція податкового та бюджетного законодавства в минулому 

десятилітті не зміцнює, а обмежує фінансову автономію та забезпеченість 
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місцевих утворень. Економічні зміни в минулі роки як би пройшли повз органів 

місцевого самоврядування. У цілому по країні в 2010 р. (перший рік 

функціонування нової податкової та бюджетної систем) частка доходів 

місцевих бюджетів щодо інших рівнів бюджетної системи опустилася до 

найнижчого за останні 10 років рівня. Хоча в наступні два роки намітилася 

тенденція до зростання цього показника, який, однак, до 2015 року так і не зміг 

досягти попереднього рівня. 

У зв’язку з скороченням переліку податкових джерел місцевих бюджетів 

практично всі органи місцевого самоврядування стали дотаційними – навіть 

серед найбільш забезпечених міст таких понад 92%. У структурі фінансової 

допомоги місцевим бюджетом все більшого значення здобувають не дотації, 

напрями витрачання яких визначаються самими органами місцевого 

самоврядування, а субсидії, тобто пайова участь вищого рівня бюджетної 

системи у витратах, які центральні органи державної влади вважають 

необхідними. 

З цієї причини органи місцевого самоврядування поки не змогли активно 

приступити до роботи з оптимізації своїх витрат – виділенню ефективних і 

неефективних витрат і відмови від фінансування останніх, що було одним із 

завдань бюджетного реформування. Обов’язковими передумовами для таких 

змін є відома самостійність органів місцевого самоврядування у визначенні 

бюджетних витрат і наявність стимулів у розвитку своєї доходної бази. 

Рух до фінансової самодостатності місцевого самоврядування є ключовим 

напрямом муніципальної політики держави. Стратегічним орієнтиром тут 

повинні стати заміщення в бюджетах місцевих утворень з відносно високим 

рівнем соціально-економічного розвитку фінансової допомоги державного та 

регіонального бюджетів надходженнями від власних дохідних джерел. 

Необхідно виключити обіг коштів від органу місцевого самоврядування у 

бюджети вищих рівнів бюджетної системи, з наступним поверненням їх в той 

же орган місцевого самоврядування, в якості міжбюджетних трансфертів. Слід 

розглянути питання про закріплення за місцевими бюджетами на 
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довгостроковій основі додаткових податкових джерел, стимулюючих орган 

місцевого самоврядування до роботи над власною дохідною базою. Це 

дозволить у перспективі розширити оподатковувану базу не тільки для 

місцевих, але також для регіональних бюджетів. 

Аналіз нормативних актів, які регулюють економічну основу місцевого 

самоврядування, дозволяє говорити про відставання публічно-правової бази від 

потреб суспільства. Є істотні прогалини у правовому регулюванні економічних 

функцій місцевого самоврядування. Необхідно враховувати той факт, що 

економічним відносинам властивий певний динамізм. Отже, на різних стадіях 

такого роду відносин їх юридичне забезпечення має виражатися в застосуванні 

різних методів правового регулювання. 

 

11.2.2 Асоціація України до Європейського Союзу та її вплив на 

сутність економічної основи місцевого самоврядування 

 

Інститут економічної основи місцевого самоврядування має міжгалузевий 

характер. У юридичній літературі незмінно підкреслюється, що представлені 

суспільні відносини за своїм характером різнорідні, регулюються різними 

галузями права: муніципальним, цивільним, фінансовим, земельним та ін. Це 

диктує необхідність загальнотеоретичних узагальнень і виявлення 

закономірностей, властивих розвитку даного інституту в умовах ринкових 

відносин. Встановлення таких закономірностей дозволить правильно визначити 

спрямованість реформи місцевого самоврядування – запобігти негативні 

наслідки окремих перетворень, переосмислити накопичений людством досвід 

стосовно специфіки національного суспільства. 

Саме тому проблема розвитку економічної основи місцевого 

самоврядування з усією очевидністю перетворюється на першочергову. 

Необхідність її рішення обумовлена наступними обставинами. 

По-перше, існуюча в Україні економічна основа місцевого самоврядування 

помітно обмежує можливості реалізації закріплених за ним повноважень. Про її 
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нерозвиненості свідчить обмеженість податкової бази, переважно витратний 

характер об’єктів муніципальної власності, переважання регулюючих дохідних 

джерел у структурі місцевих бюджетів. 

Переважна більшість місцевих утворень України не має достатню 

економічну базу для формування самодостатніх бюджетів і, як наслідок, органи 

місцевого самоврядування не в змозі у повному масштабі виконувати свої 

функціональні завдання в житлово-комунальному господарстві, освіті, охороні 

здоров’я тощо. 

По-друге, здійснювані нині процеси реформування місцевого 

самоврядування, розмежування прав власності, побудови нової бюджетної 

системи, в тому числі формування міжбюджетних відносин у системі «органи 

державної влади – органи місцевого самоврядування», істотно коригують обсяг 

і структуру економічних ресурсів, якими розпоряджаються місцеві органи 

влади. 

По-третє, незважаючи на вжиті заходи розрив у рівнях соціально-

економічного розвитку місцевих утворень, що функціонують навіть в рамках 

однієї області залишається значним, а часто і зростає. У цих умовах 

актуалізується потреба у продуктивній фінансової підтримки державою 

місцевих спільнот. 

По-четверте, Україна приступила до масштабної реформи місцевого 

самоврядування на основі засад місцевого самоврядування прийнятих в 

Європейському Союзі (у зв’язку з асоціації з Європейським Союзом). Оцінка 

зміни, що відбуваються при цьому в економічній основі місцевого 

самоврядування, стає необхідною умовою ефективного управління процесами її 

розвитку. 

Дієвість місцевого самоврядування як самостійної форми публічної влади 

обумовлена системою основ конституційно-правової, територіальної, 

організаційної, економічної (матеріальної), фінансової, а також формами 

прямого народовладдя, формування та створення яких гарантовано 

конституційними положеннями та нормами чинного законодавства. Під 
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засадами слід розуміти найбільш важливі, базові для всіх рівнів муніципальних 

утворень законодавчо встановлені і гарантовані засади функціонування 

місцевого самоврядування, які мають універсальний і загальний характер, а 

також інші умови, що забезпечують реалізацію населенням і кожним 

громадянином права на здійснення місцевого самоврядування, участь у 

вирішенні питань місцевого значення. В системі засад місцевого 

самоврядування економічна основа виступає в якості одної з найважливіших, 

яка об’єднує цю систему. 

Економічну основу як інститут муніципального права слід розуміти в 

широкому і вузькому сенсі. 

У першому випадку – це сукупність встановлених Конституцією України, 

чинним законодавством, правових норм, які визначають сфери суспільних 

відносин, що відносяться до матеріально-ресурсного та фінансового 

забезпечення місцевого самоврядування, що регулюють відносини, пов’язані із 

закріпленням в муніципальній власності майна та інших об’єктів, необхідних 

для вирішення питань місцевого значення, а також регламентують 

повноваження органів місцевого самоврядування та безпосередньо населення, а 

у випадках щодо володіння, користування, розпорядження і управління від 

імені муніципального утворення муніципальним майном, самостійного 

формування, затвердження та виконання місцевого бюджету, реалізації 

майнових прав муніципальних утворень. 

У вузькому сенсі економічна основа місцевого самоврядування являє 

собою сукупність правових норм, що регламентують відносини матеріально-

ресурсного забезпечення місцевого самоврядування, повноважень органів 

місцевого самоврядування, а у встановлених випадках і безпосередньо 

населення щодо володіння, користування, розпорядження і управління 

муніципальним майном і реалізації майнових прав муніципальних утворень. 

У даному випадку фактично йдеться про економічну основу як 

матеріальну, ресурсну базу місцевого самоврядування, оскільки не зачіпаються 

відносини в бюджетно-фінансової та податкової сферах. 
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Досвід формування та розвитку місцевого самоврядування в сучасний 

період показує, що процес формування матеріальної бази в муніципальних 

утвореннях йде дуже суперечливо. Не можна однозначно визначити єдину 

модель матеріально-ресурсного забезпечення для різних рівнів муніципальних 

утворень, оскільки муніципальні утворення навіть одного рівня суттєво 

відрізняються один від одного за своїми можливостями ефективно вирішувати 

питання місцевого значення. 

Сутність економічної (матеріальної) основи місцевого самоврядування, як 

найважливішого інституту в системі основ місцевого самоврядування, 

знаходить своє відображення у змісті функцій і механізмі компетенції 

муніципальних органів. Стан матеріальної забезпеченості всіх елементів 

системи місцевого самоврядування, в тому числі й органів місцевого 

самоврядування різниться за трьома складовими: 

а) ступеня доцільності функцій органів місцевого самоврядування з 

урахуванням потреб муніципальних утворень; 

б) самостійності функцій органів місцевого самоврядування; 

в) порівнянності результатів реалізації функцій органу з показниками 

роботи всієї системи місцевого самоврядування. 

Економічна (матеріальна) основа місцевого самоврядування не може бути 

всебічно досліджена, з точки зору цілісності цього явища, без урахування місця 

та ролі принципів економічної основи в системі загальних принципів місцевого 

самоврядування. 

З урахуванням положень Конституції України, норм чинного 

законодавства, рішень Конституційного Суду України загальні принципи 

являють собою об’єктивні закономірності суспільно-політичного, соціально-

економічного розвитку місцевого самоврядування, його територіального 

устрою, організаційної структури, матеріально-ресурсного та фінансового 

забезпечення, виражені у вигляді певних теоретичних і правових положень. 

В даний час виділяються дві групи принципів економічної основи 

місцевого самоврядування: загальні (основні) принципи, що визначають 
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економічну та тісно пов’язану з нею фінансово-податкову політику держави по 

відношенню до муніципальних утворень; галузеві (приватні) принципи, що 

деталізують та поглиблюють зміст загальних принципів. 

Муніципально-правовий інститут економічної основи можна визначити як 

комплексний інститут права місцевого самоврядування, що представляє собою 

сукупність норм різних публічних та приватних галузей права, що закріплюють 

і регулюють суспільні відносини, які виникають у процесі економічного 

(матеріального) забезпечення реалізації органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування повноважень щодо вирішення питань місцевого 

значення майнового характеру місцевих утворень та здійснення в установлених 

законом випадках органами місцевого самоврядування окремих державних 

повноважень майнового характеру. 

Муніципально-правовий інститут економічної основи місцевого 

самоврядування слід розуміти в широкому і вузькому сенсі. У першому 

випадку він являє собою систему правових норм, що регулюють суспільні 

відносини, які виникають в муніципальних утвореннях з приводу майна, що 

знаходиться в муніципальній власності, включаючи майнові права місцевих 

утворень, і норми, що регулюють бюджетні правовідносини. У другому 

випадку – охоплює сукупність правових норм, що регулюють тільки суспільні 

відносини муніципальної власності та майнові права місцевих утворень. 

Муніципальне майн це майно, що перебуває в муніципальній власності, має 

функціонально-цільове призначення, склад якого визначається переліком 

питань місцевого значення, встановленим для цих місцевих утворень законами, 

виходячи з необхідності збереження єдності міського господарства, з метою 

створення та відтворення суспільно-корисних, публічних благ, задоволення 

публічних інтересів жителів муніципального утворення.  

Повноваженням органу місцевого самоврядування в галузі майнових 

відносин являє собою закріплену відповідно до вимог Конституції і законів 

України сукупність прав та обов’язків, необхідних для вирішення відповідних 

питань місцевого значення, реалізації майнових прав, а також у встановлених 
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законом випадках – питань, що належать до компетенції інших публічно-

правових утворень. 

Правову основу взаємодії органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування при вирішенні питань місцевого значення майнового характеру 

становлять положення Закону України «Про місцевими самоврядування», який 

закріплює головну і єдину мету їх діяльності – забезпечення прав і свобод 

людини та громадянина, економічного, соціального та культурного розвитку в 

інтереси населення. Структуроутворюючим компонентом складу економічної 

основи місцевого самоврядування є інститут муніципальної власності. 

Взаємодія органів державної влади та органів місцевого самоврядування у 

вирішенні питань місцевого значення майнового характеру має єдину публічно-

правову природу та соціальну спрямованість тобто активну, узгоджену, 

засновану на розмежуванні предметів ведення, функцій і повноважень, 

здійснювану в визначених законодавством організаційно-правових формах, 

спільну суспільно-корисну діяльність органів публічної влади щодо 

забезпечення економічного, соціального та культурного розвитку місцевих 

утворень, виходячи з необхідності поєднання інтересів державного і місцевого 

співтовариства. 

 

11.2.3 Взаємодія органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування щодо удосконалення бюджетних відносин 

 

Місцеве самоврядування, як і вся політична система, накопичує 

позитивний досвід функціонування в якості повноправного інституту та 

водночас вимагає подальшого розвитку та вдосконалення економічних основ за 

рахунок забезпечення збалансованості місцевих бюджетів на основі 

розширення власної доходної бази та зміцнення їх самостійності. Реалізація цієї 

мети передбачає врахування податкового потенціалу відповідної території і 

зацікавленість у його нарощуванні, а також прояв на місцях необхідної 

податкової ініціативи та підвищення ефективності витрачання бюджетних 
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коштів. Високий ступінь самостійності місцевих бюджетів та відповідальності 

органів влади за збалансованість бюджету – невід’ємні елементи процесу 

вдосконалення міжбюджетних відносин. При цьому необхідне вироблення 

спеціальних процедур управління місцевими бюджетами, що мають високо 

дотаційний характер або ознаки неплатоспроможності, включаючи створення 

тимчасової фінансової адміністрації органу місцевого самоврядування. Такі 

процедури повинні при цьому відповідати конституційним нормам, які 

встановлюють самостійність місцевого самоврядування. До них доцільно 

віднести: 

1. Закріплення за місцевими бюджетами нормативів відрахувань від 

загальнодержавних податків на постійній основі. Мінімально гарантовані для 

кожного органу місцевого самоврядування нормативи відрахувань від 

загальнодержавних податків повинні бути встановлені безпосередньо в 

Бюджетному кодексі. Орган місцевого самоврядування за наявності 

об’єктивних умов повинен мати можливість їх підвищити, а також встановити 

нормативи з місцевих податків – також єдині та довгострокові. Диференціацію 

нормативів та їх зміну пропонується проводити тільки на рівні вище 

мінімально гарантованого і тільки в рамках схем вирівнювання бюджетної 

забезпеченості місцевих утворень. У перспективі доцільно здійснити перехід 

від нинішньої системи розділення загальнодержавних податків між бюджетами 

різних рівнів до принципу «кожному бюджету свої податки», а також 

забезпечити поступове підвищення питомої ваги регіональних і місцевих 

податків. 

2. Удосконалення механізму закріплення податків на різних рівнях 

бюджетної системи. Оподаткування тих чи інших податкових баз повинно 

проводитися тими рівнями бюджетної системи, які володіють найбільш повною 

інформацією про їх величину. При цьому має бути забезпечена відповідність 

дохідних джерел видатковим повноваженням. Податковий інструмент, 

призначений для здійснення певної політики, повинен бути наданий у 

розпорядження того рівня бюджетної системи, який проводить цю політику. 
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3. Забезпечення гарантій самостійності місцевих утворень у плануванні та 

нормуванні витрат місцевих бюджетів при вирішенні питань місцевого 

значення. У тому числі це відноситься до умов і розмірів оплати праці 

службовців місцевого самоврядування та працівників муніципальних 

бюджетних установ. Ці витрати повинні фінансуватися в межах і за рахунок 

власних доходів місцевих бюджетів та дотацій на вирівнювання бюджетної 

забезпеченості. Слід виключити прийняття регіональною владою правових 

актів, які диктували б обсяг видатків на виконання власних повноважень 

місцевого самоврядування. Вплив державної влади або регіональних влад на 

бюджетну політику органів місцевого самоврядування можливо через надання 

часткових субсидій на умовах добровільного спільного фінансування. При 

цьому витрати на реалізацію переданих органам місцевого самоврядування 

державних повноважень повинні повністю забезпечуватися субвенціями з 

державного чи регіонального бюджету. Рівень державної влади, що надав 

субвенції, має право й зобов’язаний чітко визначити цілі та порядок їх 

витрачання. Витрати обох груп повинні фіксуватися в реєстрі видаткових 

зобов’язань, який повинен вестися в кожному органі місцевого 

самоврядування. Тим самим буде укріплена самостійність органів місцевого 

самоврядування в межах сфери їх відповідальності, реалізований принцип 

відповідності складу розв’язуваних практичних завдань обсягам готівкових 

ресурсів, оптимізована структура видатків місцевих бюджетів, забезпечено 

гнучке і оперативне задоволення потреб населення. Зазначене можливо 

здійснити за рахунок чітко вибудуваній дворівневій системі місцевих бюджетів. 

Повинні бути визначені витратні зобов’язання і необхідні для їх виконання 

дохідні джерела як бюджету поселення, так і бюджету району. При цьому для 

районів, представницькі органи, які формуватимуться шляхом делегування 

депутатів від поселень, доцільно передбачити обов’язкове фінансування 

міжмуніципальних функцій за рахунок внесків з бюджетів поселень. Такий 

підхід забезпечує найбільш ефективне використання спільних ресурсів і пряму 

їх ув’язку з наданими бюджетними послугами в інтересах усього населення тієї 
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чи іншої території. Водночас важливо зберегти і традиційний варіант 

фінансування міжмуніципальних функцій, надавши вибір між ними 

регіональному органу. Практика покаже, яке рішення краще підходить тому чи 

іншому регіону. 

4. Вироблення критеріїв і чітких процедур вирівнювання бюджетної 

забезпеченості місцевих утворень. Доцільно на державному рівні законодавчо 

визначити умови, в яких повинні здійснюватися ці процедури, передбачивши 

необхідну ступінь їх варіативності, критерії вирівнювання, облік податкового 

потенціалу та бюджетної забезпеченості. У зв’язку з величезними 

відмінностями місцевих умов безпосереднє визначення самих процедур в 

рамках, окреслених на державному рівні, має бути доручено регіональним 

органам державної влади. Пропонується ввести дві форми дотацій: дотації, що 

розподіляються залежно від рівня бюджетної забезпеченості місцевих утворень, 

і дотації (або замінять їх додаткові нормативи відрахувань від 

загальнодержавних податків), що розподіляються в рівному обсязі в розрахунку 

на одного жителя. Перший вид дотацій слід розраховувати за методиками, що 

затверджуються обласним органом (для районів і міст) або районними 

органами (для сіл і поселень). У Бюджетному кодексі мають бути встановлені 

загальні вимоги до таких методик, що гарантують їх об’єктивність і прозорість, 

зокрема, заборону на використання в розрахунках фактичних або 

прогнозованих доходів і видатків місцевих бюджетів (аналогічно тому, як це 

реалізовано в методиці розрахунку трансфертів). Розподіл другого виду дотацій 

за принципом на одну людину (в умовах нерівномірного розміщення 

податкової бази) забезпечить перерозподіл частини податків на користь менш 

розвинених територій без збільшення відмінностей у бюджетній 

забезпеченості. Ще однією складовою частиною механізму вирівнювання 

бюджетної забезпеченості повинен стати режим «негативних трансфертів». У 

тому випадку, якщо бюджетна забезпеченість органу місцевого самоврядування 

в два та більше рази перевищує середню по регіону, то частина цього 

перевищення (розрахована за спеціальною формулою) має бути перерахована у 
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фонд фінансової підтримки місцевих утворень. Це дозволить закріпити на 

постійній основі за місцевими бюджетами великі дохідні джерела, не 

побоюючись «максимальної забезпеченості» окремих місцевих утворень з усіма 

негативними наслідками, що з неї витікають, як для регіонального бюджету, 

так і для бюджету самого органу місцевого самоврядування. Необхідно також 

створити систему постійного моніторингу бюджетної забезпеченості в кожному 

регіоні за єдиною методологією, визначеної на державному рівні. 

5. Закріплення обов’язковості казначейського виконання місцевих 

бюджетів. При цьому органам місцевого самоврядування має бути надано 

право вибору між створенням власних казначейств та обслуговуванням 

місцевих бюджетів в регіональному казначействі. Цей захід зміцнить бюджетну 

дисципліну, забезпечить прозорість та доступність для контролю бюджетних 

потоків, стане гарантією цільового витрачання коштів і встановлення 

переважного порядку витрачання бюджетних коштів органів місцевого 

самоврядування на засадах муніципального замовлення. Муніципальне 

замовлення повинно перетворитися з обмеженої технології здійснення 

закупівель для потреб органів місцевого самоврядування в ідеологію 

формування видаткової частини їх бюджетів. Такий підхід дозволить точно 

визначити бюджетні потреби, позбутися від неефективної та застарілої 

муніципальної інфраструктури, ввести в практику функціонування місцевого 

самоврядування здорові конкурентні засади, підвищити якість надаваних 

населенню послуг. 

6. Підтримка інвестиційної активності на місцевому рівні. Необхідно 

створити умови для формування та постійного зростання бюджетів розвитку 

місцевих утворень з метою кардинального вдосконалення місцевої 

інфраструктури, що дозволить скоротити поточні витрати на її експлуатацію. 

Одним з ключових напрямів використання бюджету розвитку повинна бути 

муніципальна житлова програма, що включає іпотечну складову. 

7. Розробка і впровадження нових форм і концепцій ефективного 

управління комунальною власністю та оптимізація муніципальної бюджетної 



547 

 

мережі на основі використання балансу скарбниці органу місцевого 

самоврядування. Підтримка в оптимальному стані муніципальної власності – 

основна умова та гарантія ефективного надання населенню бюджетних послуг. 

Необхідно також розробити механізми ефективного використання 

муніципальної власності за рахунок комплексного обліку ресурсної бази на 

основі розробки балансу муніципальної скарбниці, гнучкою орендної і 

тарифної політики, бізнес-планування діяльності муніципальних підприємств, 

оптимізації бюджетної мережі, усунення невиправданих адміністративних 

бар’єрів, що перешкоджають підприємницької активності на місцевому рівні. 

Баланс скарбниці дозволить зробити прозорими не тільки прямі, а й непрямі, і 

альтернативні витрати з надання бюджетних послуг, що в свою чергу дозволить 

забезпечити підвищення якості та зниження невиправданих витрат і втрат при 

наданні бюджетних послуг. 

8. Активізація державної підтримки місцевого рівня влади. Насамперед, 

доцільно підготувати спрямоване на реформування місцевого самоврядування 

«законодавчий пакет», що включає в себе крім проекту Закону України «Про 

місцеве самоврядування» в новій редакції, проекти законів, що випливають з 

його положень, проекти змін і доповнень до галузевого законодавства, 

Податкового та Бюджетного кодексів України.  

Необхідно також опрацювати можливість відновлення дії цільової 

програми державної підтримки розвитку місцевих утворень (малих міст) і 

створення умов для реалізації конституційних повноважень місцевого 

самоврядування з метою нарощування інформаційного, технологічного, 

методичного потенціалу місцевого рівня влади, обміну найбільш продуктивним 

досвідом, організації муніципальної статистики. З урахуванням необхідної 

реформи місцевого самоврядування, формування відповідного законодавчого 

потенціалу, потрібно розробити перелік першочергових заходів з реалізації 

державної підтримки розвитку місцевих утворень, звернувши особливу увагу 

на забезпечення підготовки та перепідготовки кадрів муніципальної служби. 

Саме від муніципальної влади залежать і можливості інноваційного розвитку 
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території, і якість реалізації національних проектів, та ефективність надання 

багатьох послуг жителям. Тому і місцеве самоврядування, і муніципальний 

клас (люди, професійно зайняті в його здійсненні) потребує серйозної уваги та 

підтримки з боку держави. Муніципальні еліти повинні бути включені в 

систему прийняття рішень на державному рівні, можливо – через створення 

муніципальної секції в Кабінеті Міністрів України, посилення ролі об’єднань 

місцевих утворень і муніципального співтовариства. Це забезпечить якісно 

інший підхід до диференціації політики щодо різних типів місцевих утворень. 

Органи місцевого самоврядування, які є точками росту (насамперед міста), 

повинні отримати дієві стимули для розвитку, а відстаючі у розвитку території 

(насамперед сільські) – гарантії державної підтримки. 

До особливостей формування економічної основи місцевого 

самоврядування слід віднести: перетворення землі в значимий об’єкт відносин 

муніципальної власності, невід’ємний елемент економічної основи місцевого 

самоврядування; звуження податкової бази, що є джерелом власних доходів 

місцевих бюджетів; стійко відтворений дисбаланс між видатковими 

зобов’язаннями органів муніципального управління і дохідними можливостями 

місцевих бюджетів; збереження значного розриву в забезпеченості власними 

доходами місцевих утворень різних видів. 

Розвиток економічної основи місцевого самоврядування в умовах його 

реформування має здійснюватися за такими основними напрямами: підвищення 

ролі неподаткових джерел у формуванні доходів місцевих бюджетів; створення 

муніципальних підприємств у найбільш конкурентоспроможних та 

прибуткових галузях муніципальної економіки; економіко-організаційні 

перетворення в управлінні муніципальними підприємствами, пов’язані з їх 

передачею в концесію, трастове управління приватним особам, реінжинірингом 

бізнес-процесів; участь органів місцевого самоврядування в якості 

співзасновника при створенні підприємств з частковою власністю; продаж 

збиткових об’єктів муніципальної власності, здатних ефективно діяти в 

приватному секторі; стимулювання підприємницької активності на території 
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місцевих утворень. 

Сучасну практику управління процесами розвитку місцевого 

самоврядування, його економічної основи відрізняють наступні позитивні 

моменти: розробка стратегій і середньострокових програм розвитку місцевих 

утворень, що дозволяють визначити стратегічні вектори розвитку їх соціально-

економічної системи; впровадження системи бюджетування, що дозволяє 

перейти від управління витратами до управління результатами; впровадження 

економіко-математичних методів і сучасних інформаційних технологій в 

процеси аналізу та прогнозування показників наявності та використання 

фінансових ресурсів місцевого самоврядування; формування партнерства 

держави, місцевого самоврядування та бізнесу в діяльності, пов’язаної з 

розвитком муніципальної економіки. 

До продуктивних компонентів сучасного зарубіжного досвіду управління 

розвитком економічної бази місцевих співтовариств, придатним для 

використання в національній практиці, слід віднести: застосування розвиненої 

практики кооперації органів місцевого самоврядування; укрупнення органів 

місцевого самоврядування; закріплення за органами місцевого самоврядування 

законодавчо встановлених бюджетних зобов’язань на базі державних 

нормативних правових актів; збільшення частки власних (прямих) джерел 

оподаткування в бюджетах органів місцевого самоврядування; здійснення 

державою фінансової допомоги на базі територіальних програм економічного і 

соціального розвитку. 

До основних тенденцій змін в економічній основі місцевого 

самоврядування належать: підтримання стійкої залежності основного обсягу 

ресурсів місцевих бюджетів від державної фінансової підтримки; збереження 

високого рівня диференціації місцевих утворень по власних доходах районних 

бюджетів на душу населення; випереджаюче зростання неподаткових доходів у 

порівнянні з податковими; випереджаюче зростання доходів, отриманих від 

продажу муніципального майна в порівнянні з доходами, отриманими від його 

оренди. 
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До основних заходів, здатним забезпечити вдосконалення управління 

процесами розвитку економічної основи місцевого самоврядування, 

відносяться: впровадження концесійних і трастових угод в практику 

муніципального управління; формування регіональних фондів муніципального 

розвитку; відбір реципієнтів цього фонду за спеціальною методикою, що 

оцінює рівень комплексного соціально-економічного розвитку місцевих 

утворень різних видів; створення єдиної регіональної інформаційної системи з 

впровадженням паспортизації місцевих утворень всіх видів, що дозволяє 

підвищити ефективність планування, координації, моніторингу та контролю 

діяльності державних і місцевих органів щодо досягнення пріоритетних цілей 

соціально-економічного розвитку місцевих утворень. 

З метою подальшого вдосконалення економічної основи місцевого 

самоврядування повинні бути затребувані й активно проводитися заходи з 

раціоналізації територіальної організації місцевих утворень на основі 

принципів і факторів економічного районування з використанням можливостей 

об’єднання економічного потенціалу суміжних органів місцевого 

самоврядування та створення умов для подальшого їх укрупнення. Основою 

для реалізації такої моделі є положення про можливість передачі повноважень з 

одного рівня місцевого самоврядування на інший, а також створення асоціацій 

місцевих утворень для вирішення спільних економічних завдань, які можуть 

розглядатися в якості етапу для подальшого об’єднання. 

Регулювання проблем соціального розвитку в регіоні є пріоритетним 

напрямом соціально-економічної політики. Аналіз вітчизняних і зарубіжних 

джерел показав, що рівень життя як економічна категорія відображає ступінь, 

рівень задоволення розумних потреб людей, а також умови, що складаються в 

суспільстві, для розвитку цих потреб. Між рівнем життя і такими поняттями як 

«умови життя», «спосіб життя», «якість життя» і «добробут» існує 

взаємозв’язок. Рівень життя забезпечується, як умовами розвитку потреб, так і 

способами дії людей, що задаються необхідністю їх задоволення. Підвищення 

рівня життя призводить, в кінцевому підсумку, до підвищення якості життя та 
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зростання добробуту людей. 

У силу різноманіття сторін рівня життя, найбільш комплексну кількісну 

характеристику даному процесу в регіоні може дати система статистичних і 

відомчих показників. Структура системи показників повинна забезпечити 

оцінку, як фактичного стану, так і накопичених потенційних факторів, що 

сприяють розвитку потреб і зростанню рівня життя людей в регіоні. Доцільним 

визнається розширення кола показників, що відслідковуються Державною 

службою статистики України щодо використання в збірниках, присвячених 

соціальному розвитку, аналітичних показників рівня життя. Методичний 

інструментарій оцінки регіонального рівня життя повинен забезпечувати 

формування раціонального, комплексного, пропорційного соціального розвитку 

регіонів і країни в цілому. Для цього необхідно застосовувати міжрегіональні 

зіставлення рівня життя населення, що сприяє врахуванню можливостей і 

вимог місцевого населення в кожному регіоні і ступеня підтримки та участі 

центральних органів управління. 

Висока міжрегіональна диференціація рівня життя обумовлює 

необхідність реалізації невідкладних заходів з регулювання даного процесу з 

метою скорочення небезпечних соціально-економічних територіальних 

диспропорцій. Дієвим інструментом управління даним явищем на рівні 

муніципального утворення є формування системи державного регулювання. 

Така система повинна погоджувати потреби населення і інтереси регіонів, 

відображати основні концептуальні цілі та принципи розвитку, визначати 

найголовніші стратегічні пріоритети регулювання; користуватися ефективним 

механізмом реалізації поставлених завдань. Цю функцію покликаний 

забезпечити моніторинг територіального розвитку рівня життя населення. 

Досвід становлення місцевого самоврядування, накопичений за минуле 

десятиліття, показує, що основні проблеми розвитку місцевого самоврядування 

пов’язані з відсутністю чіткої правової бази, що регламентує питання 

функціонування фінансово-економічної бази місцевого самоврядування. 

Однією з найгостріших проблем, що постають перед органами місцевого 
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самоврядування, є низька забезпеченість місцевих бюджетів власними 

доходами, а також існуючий характер міжбюджетних відносин. 

На даний момент можна констатувати факт, що місцеве самоврядування не 

володіє фінансовою самостійністю. Більше того, тенденцією розвитку 

законодавства є зниження фінансово-економічної самостійності місцевого 

самоврядування. Загальна частка власних коштів у місцевих бюджетах 

протягом останніх років із зміною податкового та бюджетного законодавства 

неухильно знижувалася та в даний час складає не більше 10%. Решта доходи 

місцевих бюджетів формуються за рахунок прямої передачі коштів з інших 

рівнів бюджетної системи. Такий стан речей вкрай ускладнює виконання 

органами місцевого самоврядування своїх функцій. 

Фінансова самостійність місцевого самоврядування повинна 

забезпечуватися закріпленням за місцевими бюджетами дохідних джерел на 

договірній основі, що дозволило б місцевій владі планувати розвиток 

муніципальних утворень. Наступним кроком має бути підготовлена 

законодавча база, що визначає формування бюджетів розвитку органів 

місцевого самоврядування. Це питання вкрай актуальне для місцевої влади, у 

яких на сьогоднішній день немає фінансових ресурсів для розвитку території, 

фінансування капітальних витрат. 

Закріплення доходних джерел може бути вирішено двома шляхами: 

- за рахунок закріплення регулюючих податків; 

- за рахунок місцевих податків, верхня ставка яких визначалася б місцевою 

владою. 

Слід уточнити сам перелік питань місцевого значення. Його повинні 

складати тільки ті питання, які реально контролюються органами місцевого 

самоврядування. Значні витрати органів місцевого самоврядування пов’язані з 

реалізацією окремих державних повноважень, які досить безсистемно і у 

великому обсязі покладалися і покладаються на органи місцевого 

самоврядування з прийняттям різних галузевих законів повинні бути 

компенсовані  
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Крім того, посилює важке фінансове становище органів місцевого 

самоврядування відсутність компенсацій додаткових доходів або зменшення 

доходів місцевих бюджетів внаслідок виконання рішень, прийнятих органами 

державної влади. Практично, ні в одному з прийнятих законів немає вказівки на 

джерело фінансування та не визначений порядок компенсації витрат, 

вироблених, як правило, з місцевих бюджетів. Назріла необхідність прийняття 

закону про засади наділення органів місцевого самоврядування окремими 

державними повноваженнями з обов’язковою передачею відповідних 

матеріальних і фінансових ресурсів. При цьому дані фінансові кошти не 

повинні надходити безпосередньо до місцевого бюджету, а на спеціальні 

рахунки, вторинним розпорядником якого буде глава органу місцевого 

самоврядування. 

Складність у розвитку системи місцевого самоврядування полягає в тому, 

що реформа даної системи йде переважно у відриві від реалій, що склалися. 

Серед низки політиків і правознавців склалася стійка думка про те, що місцеве 

самоврядування має імунітет щодо держави, що з одного боку, призводить до 

вимог про мінімізації регулюючого впливу держави на місцеве 

самоврядування, з іншого боку, формує недовіру представників держави до 

місцевого самоврядування як до публічному інституту, що має швидше 

суспільну природу, ніж владну. 

Ці міфи повинні бути зруйновані реформою. Місцеве самоврядування має 

ознаки публічної влади і є такою, поряд з державною владою, відповідно до 

Конституції. Держава є суб’єктом місцевого самоврядування, так само як і 

місцеве самоврядування є суб’єктом держави. Держава здійснює правове 

регулювання системи місцевого самоврядування, а місцеве самоврядування, 

регламентуючи і керуючи значною частиною публічних (у тому числі і 

державних) справ, виступає як суб’єкт держави. 

Має бути підвищена ефективність системи контролю стану держави за 

діяльністю органів місцевого самоврядування, зокрема щодо встановлення: 

- порядку нагляду за законністю діяльності органів місцевого 
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самоврядування та обов’язкової реєстрації правових актів органів місцевого 

самоврядування в органах юстиції; 

- обов’язковості призначеного виконання місцевого бюджету. 

Будь-яка реформа в державі повинна мати свою чітко визначену мету, 

стратегію та тактику її досягнення, етапи реформування, визначення суспільно-

правових механізмів і соціальних груп, зацікавлених у проведенні реформи і 

здатних цими механізмами скористатися. 

Говорячи про реформу місцевого самоврядування, а більш точно про 

реформування місцевої влади на принципах самоврядування, необхідно 

відзначити відсутність будь-якого суспільного договору, нормативного 

документа на державному рівні, що визначає всі перераховані елементи 

осмисленого реформування. Відповідні статті Конституції в кращому випадку 

можуть розглядатися як якась кінцева мета, декларація «про наміри державної 

влади і «права» населення в муніципальному утворенні. Подальший розвиток 

місцевого самоврядування та підвищення ефективності його діяльності 

залежить від забезпечення реалізації конституційних прав громадян на 

здійснення місцевого самоврядування, створення умов для реалізації 

конституційних повноважень органів місцевого самоврядування, забезпечення 

державних гарантій. Для досягнення максимального ефективності соціально-

економічного розвитку муніципальних утворень, області та країни в цілому дії 

регіональної влади повинні відповідати завданням регіональної політики. 

Доцільно також здійснювати скорочення відставання показників рівня життя 

від аналогічних середніх індикаторів, які прийняті Європейським Союзом в 

якості соціальних нормативів рівня життя. 

Здійснення ефективної регіональної політики, безпосередньо залежить від 

результатів проведеної державою соціальної політики. Регіональна політика 

являє собою діяльність органів управління щодо забезпечення оптимального 

розвитку виробничої та соціальної сфер і рішення територіальних проблем. В 

даний час існують значні регіональні відмінності в доходах громадян і рівні 

споживчих цін, що вказують на те, що в с країні практично не функціонують 
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ринкові механізми управління соціально-економічними системами. Так, 

наприклад, виникли депресивні регіони та населені пункти з надзвичайно 

низьким рівнем життя, високим рівнем прихованого безробіття, які не 

володіють необхідними ресурсами як для економічного зростання, так і 

підтримання раніше створеної соціальної інфраструктури. 

У зв’язку з цим важливо відзначити, що сучасна регіональна політика має 

бути соціально спрямованою. Необхідно максимально використовувати в 

інтересах усього суспільства сприятливі територіальні передумови та фактори і 

усувати негативний вплив несприятливих природних та економічних умов на 

соціально-економічне становище окремих регіонів. 

В даний час необхідно конкретно розмежувати сфери реалізації державної 

соціальної політики між центром і регіонами та муніципальними утвореннями. 

При цьому регіональна соціальна політика повинна формуватися та 

реалізовуватися в регіонах України тільки на основі узгодженої соціально-

економічної політики. При цьому кожен регіон має своїми специфічними 

соціально-економічними особливостями, які, у свою чергу, обумовлюють 

рівень його соціального розвитку та розвитку муніципальних утворень. 

  

11.3 Управління сферою культури органами місцевої влади та 

місцевого самоврядування 

 

11.3.1 Розвиток культури як напрям діяльності органів місцевої 

виконавчої влади та місцевого самоврядування 

 

Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні визначає, що основними повноваженнями органів 

місцевого самоврядування базового рівня є забезпечення розвитку культури – 

невід’ємної складової частини сфери культури країни, на сьогоднішній день 

переважної за своїми масштабами. 

Доступ населення до послуг цієї сфери характеризує якість і рівень його 
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життя. Тому збереження та розвиток культури в складних умовах становлення 

правової держави є найважливішим державним завданням. 

Виживаність сфери культури в сучасних умовах багато в чому 

визначається якістю прийнятих рішень на різних рівнях управління – 

державному, регіональному, місцевому. Разом з тим, якщо використання 

економічних методів регулювання сфери культури на рівні країни є в значній 

мірі обґрунтованим, то на місцевому рівні велика ступінь суб’єктивізму при 

прийнятті управлінських рішень, що стосуються цієї сфери. Багато в чому це 

відноситься до методів її фінансування на регіональному та муніципальному 

рівнях. З’явилися нові форми управління на державному, регіональному та 

місцевому рівнях з відповідними органами та структурами. Тому в новому 

аспекті виникає проблема розвитку соціально-культурних галузей в умовах 

становлення органів місцевого самоврядування, що вимагає адаптації 

механізму розвитку цих галузей до змінених організаційних, соціальних, 

економічних, політичних реалій. 

Регулювати вплив на культуру соціуму можливо шляхом 

цілеспрямованого впливу на її ключові компоненти культурні норми і цінності, 

що визначають зміст діяльності індивідів і груп. У цьому контексті бачиться 

культурна політика як діяльність, спрямована на формування певного змісту 

культури в соціумі (окремих групах), що забезпечує необхідне для цього 

поєднання культурних цінностей і норм. 

Трансформація системи культурних цінностей і діючих нормативних 

установок передбачає процес об’єктивізації в соціальному свідомості ціннісних 

і нормативних установок, зведення їх у статус культурної зразка. 

Цілеспрямоване впровадження у свідомість соціуму певних ціннісно-

нормативних конструктів проходить етапи формування проблеми, 

стимулювання інтересу та потреби її вирішення, демонстрацію способів і 

результату вирішення проблеми через канали соціальної комунікації. 

Суб’єкт управління культурою виділяється з елітних верств суспільства та 

володіє цільовою спрямованістю діяльності. Основними суб’єктами управління 
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культурою є державна система управління в особі представників політичної 

влади та представники еліт, існують у суспільстві. Таким чином, виділяються 

державна і підприємницька модель культурної політики. Рівність і 

конкурентність позначених сил, що діють в єдиному соціокультурному 

просторі, зумовлюють необхідність їх взаємодії в процесі управління 

культурою. 

Специфіка культурної політики, що проводиться в сучасному соціумі, 

обумовлена використанням інформаційного та особистісного ресурсів суб’єкта 

управління. Цими ресурсами є здатність до створення, направленню, контролю 

інформаційних потоків і одночасно до розумового та діяльнісного «виходу» за 

рамки культурного простору, на яке здійснюється вплив. 

Подальший розвиток культурної політики бачиться в ракурсі формування 

культурної ідентичності українського суспільства, де вирішальне значення 

набуває проведення інтеграційної культурної політики як вплив на культуру з 

метою інтеграції її змісту, інтересів і ресурсів суб’єктів управління культурою. 

Наявність значних відмінностей у стартових і подальших фінансових 

можливостях розвитку цих галузей в окремих регіонах, адміністративно-

територіальних районах потребує диференційованого підходу при 

обґрунтуванні відповідних заходів. Крім того, з’явилися нові проблеми в 

організації та розвитку соціально-культурних галузей, що вимагають глибокого 

осмислення та практичного вирішення у плані ув’язки їх з новими тенденціями 

в господарському механізмі і урегульованості ринкової економіки. Має місце 

демократизація та диференціація надання та споживання послуг, широке 

поєднання їх безкоштовності та платності. Водночас не знайшли системного 

узагальнення ряд великих змін у сфері взаємин організацій, установ соціально-

культурних галузей з органами місцевого самоврядування. 

Місцева владає одним з видів публічної влади, гарантованої Конституцією 

України. Правове регулювання діяльності місцевих органів влади являє собою 

самостійний вид правового регулювання, який, логічно продовжуючи процес 

державного правового регулювання, здійснюється на території муніципальних 
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утворень безпосередньо самим населенням муніципального утворення і (або) 

виборними та іншими органами чи посадовими особами місцевого 

самоврядування і являє собою нормативно-організаційний вплив на особливу 

сферу суспільних відносин (яка визначається через поняття «питання місцевого 

значення» та «делегування державних повноважень») в інтересах місцевої 

громади та з метою дотримання прав і свобод людини та громадянина. 

Демократична організація місцевого самоврядування полягає, насамперед, 

у забезпеченні максимально наближеного до кожного громадянина-жителя 

управління, а це можливо тільки в тому випадку, коли сформована на 

демократичних принципах місцева влада розглядатиме людину, її права та 

свободи як справді вищу цінність. Адже саме людина, її права і свободи 

«визначають сенс, зміст і застосування законів, діяльність законодавчої, 

виконавчої влади, місцевого самоврядування» (Конституція України). 

Своєрідність муніципального правового регулювання проявляється у всіх 

елементах його структури, а саме в предметі, межах і методах муніципального 

правового регулювання, а також в особливостях способів, прийомів правового 

впливу та правових засобів, що використовуються в даному процесі. 

Відмінною рисою характеру правового регулювання муніципальних 

відносин є особливе місце та роль дозволень в порівнянні з позитивними 

зобов’язаннями та заборонами. Ця особливість випливає з тези про те, що в 

місцевому самоврядуванні, покликаному діяти самостійно та виходячи з 

інтересів населення, саме такий первинний спосіб правового впливу, як дозвіл, 

повинен стати напрямним і організуючим стрижнем всієї структури 

муніципального правового регулювання. 

Особлива роль у правовому регулюванні діяльності місцевих органів влади 

належить у нормативним засобам, які уповноважують, що найкращим чином 

дозволяє втілити ідеї самоорганізації та саморегулювання в місцевому 

співтоваристві. В умовах соціально-економічних і політичних перетворень 

необхідний «перерозподіл» способів і методів правового впливу у бік більш 

широкого використання автономних правових засобів диспозитивної та 
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децентралізованої властивості. 

Оскільки правове регулювання діяльності місцевих органів влади 

передбачає активність населення, конкретних жителів, їх безпосереднє 

вирішення питань місцевого значення, то в правовому регулюванні на 

місцевому рівні на перший план повинна виходити необхідність створення 

мотивів, стимулів, умов, що спонукають кожну особистість до правомірного 

використання юридичних процедур для досягнення певних інтересів, а також 

до розкриття своїх здібностей і соціальної активності. Адже тільки творчі та 

самостійні особистості, які є мешканцями того чи іншого муніципального 

утворення, здатні реалізувати надане їм Конституцією України право на 

самоврядування. 

Одне з головних напрямів удосконалення правового регулювання 

діяльності місцевих органів влади є розвиток у ньому дозвільних засад. Для 

досягнення цієї мети необхідно акцентувати увагу суб’єктів правотворчості на 

питаннях, пов’язаних з вибором належних способів нормативного закріплення 

дозволів в правовому регулюванні діяльності місцевих органів влади, 

розширювати можливості використання різноманітних форм (джерел) права, 

зокрема, таких як правовий звичай і нормативний договір, оскільки вони 

дозволяють розкривати переваги загально дозвільного типу правового 

регулювання, а також створити ефективний забезпечувальний механізм 

функціонування права. 

В якості основних напрямків удосконалення забезпечувального механізму 

правового регулювання діяльності місцевих органів влади розглядаються: 

формування цілісної і несуперечливої нормативної бази; подальший розвиток 

інституту тлумачення нормативних правових актів органів місцевої влади; 

підвищення якості правового інформування населення, надання кваліфікованої 

юридичної допомоги; стимулювання правової активності місцевого 

співтовариства і його окремих мешканців. 

Істотне значення для практичного освоєння засобів забезпечення права 

мають рівень правосвідомості та правової культури населення, оскільки від них 
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багато в чому залежить реальна готовність мешканців бути активним 

учасником тих чи інших суспільних відносин. Тому досить важливо створити 

на місцевому рівні всі можливості для отримання повноцінного громадянського 

правового навчання і виховання. Тільки в цьому випадку жителі муніципальних 

утворень будуть мати чітке уявлення про свої права і обов’язки, а також 

сформоване бажання реалізовувати їх правовими засобами і в рамках правових 

процедур. Правове регулювання на рівні місцевого самоврядування дозволяє 

включити населення муніципальних утворень у творчий процес облаштування 

власного життя, містить величезний потенціал розвитку політичної та правової 

культури населення. Удосконалюючи правове регулювання діяльності місцевих 

органів влади, підвищуючи його ефективність, держава сприяє формуванню 

громадянського суспільства, розгортанню демократичних засад і в підсумку 

підвищує свою конкурентоспроможність. Оскільки місцева влада знаходиться 

найближче до повсякденного життя населення і саме з нею пов’язані практично 

всі справи, турботи, наміри, вчинки громадян, які проживають на тій чи іншій 

території, ефективність правового регулювання в цілому в державі багато в 

чому визначена процесами, що відбуваються на місцевому рівні. 

Історія та досвід розвитку місцевої влади в Україні та за кордоном показує, 

що розвиток цієї влади йде дуже суперечливо. При цьому велике різноманіття 

форм організації місцевої влади та інтенсивний режим її реформування навіть у 

країнах з усталеними демократичними традиціями не дозволяють однозначно 

визначити прийнятну для України модель місцевого самоврядування. Водночас 

сама природа цього явища не допускає нав’язування населенню готових до 

вживання схем і моделей місцевого самоврядування, що виключають 

самоорганізацію і творчу активність у ньому самого населення. 

Місцеве самоврядування не може бути зведено тільки до його 

муніципальних органів влади. З точки зору цілісності цього явища, важливо 

його сприйняття як систему. Встановлена законодавцем сукупність таких 

компонентів системи місцевого самоврядування, як органи місцевого 

самоврядування, форми безпосередньої демократії місцевого населення, 
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територіальні органи громадського самоврядування, не є випадковою і має ряд 

інтеграційних властивостей. У свою чергу, дані компоненти є лише формою 

вираження владних засад, які в різній мірі притаманні таким елементам системи 

місцевого самоврядування, як: безпосередньо наділена владними 

повноваженнями населення; представництво публічної влади населення; 

представництво суспільно-територіальної влади населення. Кожен з 

компонентів системи місцевого самоврядування привносить у систему своє 

особливе якість, без якої система не могла б існувати. Структуро утворюючим 

компонентом, який вирізняється циклічністю свого прояву, в періоди 

оновлення структури змісту або якихось важливих параметрів системи, є форми 

безпосереднього волевиявлення населення. Завдяки органам місцевого 

самоврядування система набуває чіткі правові орієнтири свого функціонування 

і використовує на постійній основі засоби впливу на керовані об’єкти. 

В основі розмежування місцевого самоврядування та державного 

управління як процесів лежать відмінності в експонованих інтересах, 

принципах, функціях, організаційній структурі та методів здійснення 

управління. На відміну від державного управління, яке функціонує в 

постійному, незмінному режимі за заданим в правових нормах алгоритмом, 

система місцевого самоврядування функціонує як би в двох режимах, один з 

яких заданий державою в законодавчих актах, інший – населенням. 

У порівнянні з авторитарним устроєм державної влади демократична 

організація з активними елементами громадянського суспільства являє собою 

незрівнянно більш складну систему влади і це на перших порах викликає певні 

труднощі в засвоєнні основних принципів і механізмів дії демократичних 

інститутів. Часом відбувається повернення на стару, колишню орбіту відносин. 

Стереотипи мислення, помножені на звичку вирішувати управлінські проблеми 

найбільш простим адміністративним способом, аж ніяк не сприяють розвитку 

місцевого самоврядування. 

Велике значення в цьому зв’язку набуває теоретичне осмислення 

місцевого самоврядування як явища суспільного життя. Більшість теоретичних 
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суперечок зараз зводиться до критики Конституції України, яка відділяє 

місцеве самоврядування від державного апарату. Зрозуміло, необхідно 

погодитися з тими авторами, які вказують на майже повну тотожність 

державних і муніципальних органів влади і не бачать у муніципальній владі 

якусь особливу природу. Але інакше й не може бути. Адже місцева влада в 

Україні народилася не заново, а формується еволюційним шляхом з місцевої 

державної влади. У зв’язку з цим видається, що предмет найбільш 

продуктивних теоретичних пошуків криється в проблемах створення для цієї 

поки ще місцевої державної влади таких умов, щоб вона в своєму прояві змогла 

відкрити нові можливості, які б стали результатом якоїсь інтеграції з 

громадянським суспільством. Потенціал інтеграції держави з громадянським 

суспільством поки мало вивчений, оскільки ще дуже мало точок дотику цих 

явищ. Місцеве самоврядування, навіть чисто ситуаційно; перебуваючи на стику 

між державними і громадськими інститутами влади дуже зручно розташоване 

для такого роду інтеграції. Але поки місцеве самоврядування залишається лише 

оболонкою, за якою знаходяться ті, ж державні структури, успіх процесу 

інтеграції буде досить проблематичний. 

Все те, що стосується державних інтересів має бути не в добровільному, а 

в імперативному порядку забезпечено через компетенцію органів місцевого 

самоврядування. Але при цьому необхідно кожен раз підкреслювати, що це 

саме державні функції та державні повноваження органи місцевого 

самоврядування здійснюють за дорученням держави. Визначеність у 

взаємовідносинах державних і муніципальних органів влади призведе до більш 

чіткого розумінню місцевого самоврядування як влади населення, усуне 

характерні для державної влади бар’єри недовіри до органів місцевого 

самоврядування з боку жителів відповідних муніципальних утворень. У свою 

чергу, звільнене від зовнішнього впливу державних органів на процес 

організації своєї діяльності місцеве самоврядування вже під впливом не так 

зовнішніх, скільки внутрішніх чинників, буде оптимізувувати свою структуру, 

функції, предмети ведення та повноваження органів. Це призведе до 
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вдосконалення механізму управління місцевими справами, зробить його 

ефективнішим. Цілком природно, що тоді виникне необхідність у коригуванні 

форм взаємодії місцевого самоврядування з державними органами. У багатьох 

випадках адміністративні методи впливу державних органів на органи 

місцевого самоврядування будуть замінені на більш досконалі горизонтальні 

форми взаємодії. 

Населення здатне більш-менш адекватно оцінити ефективність діяльності 

інституціональної системи муніципального утворення та її ядра, органів 

місцевого самоврядування. Вивчення громадської думки в муніципальному 

утворенні може бути засобом надійного зворотного зв’язку управлінської 

діяльності муніципалітету. Це створює сприятливі можливості для діяльності 

органів місцевого самоврядування, але підвищує рівень їхньої відповідальності 

перед населенням. 

Ставлення городян до муніципалітету, ступінь їх довіри до місцевого 

самоврядування залежить від їх соціально-економічного становища. Однак ця 

залежність не може трактуватися як єдиний фактор, що впливає на образ думок 

і дій громадян. Не менше значення мають загальні інтереси якщо не всіх, то, 

принаймні, більшості населення. 

У систему зворотного зв’язку по осі «місцева влада – населення» 

необхідно включити не тільки друковані засоби масової інформації, радіо і 

телебачення, а й дати можливість громадянам відчути себе причетними до 

прийняття рішень, які стосуються життєдіяльності муніципального утворення. 

Але самостійно, в умовах гострого бюджетного дефіциту та нестачі 

кваліфікованих кадрів, цю проблему муніципальних утворень, мабуть, не 

вирішити. Саме тому процес реформування органів місцевого самоврядування 

потребує серйозної правової, наукової та інформаційної підтримки, особливо з 

боку держави. 

Найбільшою проблемою реформи місцевого самоврядування залишається 

підготовка безпосередньо населення до життя в умовах самоорганізації та 

самоврядування. Тому необхідно розгорнути широку і планомірну роботу по 
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освіті та навчанню громадян навичкам і прийомам життя в умовах 

самоврядування, основам правової та політичної культури. У плані підвищення 

політичної культури населення дуже важливим стає ведення роз’яснювальної 

роботи, значна роль у цьому належить засобам масової інформації. 

Для становлення реального місцевого самоврядування населення повинне 

саме усвідомити важливість місцевого самоврядування, як форми здійснення 

народом своєї влади, прагнути до підвищення рівня своєї політичної культури, 

а органи місцевого самоврядування повинні лише створити для цього 

оптимальні умови. 

Загальний висновок можна зробити такий: незважаючи на всі труднощі та 

проблеми інститут місцевого самоврядування став реальним, найближчим до 

народу, органом публічної влади. Історія поклала на його важку, але почесну 

місію відродження громадянської самосвідомості людей, їх прагнення до 

утвердження справжніх цінностей життя та культури. Ключовим інструментом 

здійснення цієї місії є науково обґрунтована, ефективна соціальна політика. 

Досконало оволодіти цим інструментом не так просто, як може здатися на 

перший погляд. Потрібні наука, досвід і головне зміни на краще в нашій країні. 

Культура являє собою складну, динамічну, цілісну систему де людина є 

основним елементом, який у процесі реалізації власних сутнісних сил взаємодії 

з іншими елементами системи, створює різні артефакти, відповідні заданим 

цілям. 

Пізнання культури з позицій системного підходу дає можливість 

зрозуміти, що культура не може бути розглянута як приватна сфера життя 

людини, тому вона є самим способом його існування. Тому доцільно 

розглядати феномен культури у кількох площинах: як базова умова, що 

визначає суспільний розвиток, формування особистісного потенціалу і як 

перетворювальний процес дійсності. Державна культурна політика 

визначається як специфічний вид діяльності з регулювання культурного життя. 

Це сума цілеспрямованих дій держави щодо досягнення певних культурних 

цілей. 
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Основна мета державної культурної політики – розвиток культурного 

потенціалу та збереження культурної спадщини країни, забезпечення єдності 

культурного простору та доступності культурних цінностей широким верствам 

населення. Завдання, які необхідно реалізувати для досягнення мети, знаходять 

рішення в різній регіональній практиці соціокультурної діяльності. 

Використання тільки адміністративної моделі управління у сфері культури 

призводить до формалізації підходів, ослаблення зворотного зв’язку з 

населенням, згасання творчої активності основних суб’єктів управління у сфері 

культури – працівників культури. Проектна модель управління, заснована на 

проблемно-цільовій орієнтації діяльності, дає можливість концентрувати 

управлінські зусилля, адміністративні, кадрові, матеріально-технічні ресурси на 

реалізації конкретних проблем. При цьому значно розширюється рівень 

демократії управління за рахунок активної участі в обговоренні проблем і 

способів їх рішень більш широкого кола зацікавлених осіб: від представників 

владних кіл, громадськості до бізнес-структур, здатних ресурсно підтримати 

проекти. В умовах, коли в систему державних офіційно визначених пріоритетів 

розвитку не ввійшли питання розвитку сфери культури, розробка програм 

розвитку культури регіонального та муніципального рівня компенсує брак 

уваги з боку державної системи управління до сфери культури. 

Удосконалення управління у сфері культури пов’язано з оформленням 

правового простору культури. В умовах розмежування повноважень між 

центром, регіонами та муніципальними утвореннями необхідно сформувати 

регіональне законодавство та нормативно-правову базу муніципальної 

культури. 

Невирішеним питанням залишається перехід на нормативне фінансування 

сфери культури, яке дозволить усунути протиріччя, які склалося, між 

необхідністю (і можливістю) розвитку елементів підприємництва, залучення 

позабюджетних коштів, розширення переліку та обсягів платних послуг з 

жорсткою системою обліку та використання коштів бюджетними установами, 

яка ускладнює самостійне використання зароблених коштів оперативно, в 
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необхідних цілях. 

Удосконалення організаційно-правових та економічних засад управління у 

сфері культури пов’язано з необхідністю надання більшої свободи вибору 

способів існування організацій культури. Від бюджетних установ до 

автономних некомерційних організацій, від бюджетного до змішаного 

фінансування на основі державного замовлення. 

Створення якісної послуги у сфері культури має бути забезпечене 

необхідними для цього нормативними вимогами до стану матеріально-

технічної бази установ різних видів і типів. Розробка та затвердження в 

установленому порядку таких документів компетенція органів місцевого 

самоврядування. Питання оплати праці, можливості застосування 

стимулюючих виплат є також компетенцією регіональних і муніципальних 

органів влади. 

У зв’язку з цим актуалізується необхідність методичного керівництва з 

боку регіонального органу управління культурою процесами щодо формування 

організаційно-правових умов реалізації культурної політики. Єдиним 

критерієм, яким повинні керуватися органи влади при прийнятті рішень це 

задоволення потреб населення в послугах культури. 

Удосконалення управлінської діяльності передбачає використання досвіду 

зарубіжного менеджменту творчо осмисленого на основі місцевої специфіки. 

Вже зараз в практику регіонального управління входять методи, коли фінансові 

кошти виділяє влада, а розподіляють їх незалежні від неї колегіальні органи. 

Прикладом може служити практика видання особливо значущою, краєзнавчої 

та мемуарної літератури. Експертна рада, створена з представників 

письменницької організації, журналістів, громадських діячів, педагогів і 

працівників бібліотек, визначає необхідність видання заявленого твору та 

необхідний обсяг фінансування. «Внесок виклику», коли влада приєднується до 

фінансування культурних проектів, ініційованих громадськістю або 

недержавними організаціями. 

На відміну від країн зі сформованою демократією в Україні розвиток 
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соціально-культурних галузей не є елементами суспільної злагоди та державної 

ідеології, не входить в систему національних цінностей. У країні відсутні 

організаційні форми виявлення інтересів населення та персоналу соціально-

культурних галузей та їх впливу на управлінські рішення. Основними 

рушійними силами перетворень у соціально-культурній сфері були і 

залишаються галузеві групи спеціальних інтересів. Але вони не в змозі змінити 

існуючий кризовий стан в охороні здоров’я, освіті, культурі. 

Розглядаючи діяльність з надання медичних, освітніх послуг, послуг у 

сфері культурного дозвілля, слід виділити три великі групи інтересів: 

- інтереси населення, для якого ці послуги призначені; 

- інтереси тих, хто ці послуги безпосередньо надає; 

- інтереси органів управління, регулюють процес надання відповідних 

послуг. 

Рівень реалізації цих інтересів багато в чому визначається діяльністю 

органів місцевого самоврядування. 

Організація соціально-культурних галузей, заснована на виявленні власних 

можливостей і націлена на соціально-економічний розвиток регіону, є форма 

прояву такого типу господарювання місцевого самоврядування, який базується 

на принципах вільної конкуренції, відносної економічної свободи. Сучасний 

маркетинг послуг соціально-культурних галузей базується на виробництві 

виявленого та поки ще незадоволеного інтересу ринкового споживача або 

задоволеного, але не на необхідному ринком рівні. Розвиток соціально-

культурних галузей в адміністративно-територіальному утворенні забезпечує 

наступні особливості місцевого самоврядування нового зразка: 

- передбачається один рівень місцевого самоврядування, на відміну від 

системи Рад, де передбачалося наявність кількох таких рівнів і супідрядність 

(тим самим встановлюються рівні повноваження для всіх місцевих спільнот); 

- закріплено можливість самостійно визначати структуру органів місцевого 

самоврядування; 

- держава будує свої фінансові відносини з місцевим самоврядуванням на 
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основі мінімальних державних соціальних стандартів, які встановлюються 

органами державної влади. 

Ринкові відносини передбачають формування конкурентного середовища, 

де діє принцип виживання найсильнішого. В Україні відбувся розрив між 

економічними інтересами, спрямованими на зростання ефективності 

виробництва та соціальними інтересами в галузі освіти, охорони здоров’я, 

культури, фактично виникла і посилюється тенденція до їх надмірної 

комерціалізації. У позитивному вирішенні цих проблем важлива роль належить 

органам місцевого самоврядування, їх взаємодій з організаціями, установами 

соціально-культурних галузей. 

Економіка та територіальна організація суспільства у формі місцевого 

самоврядування формують один для одного особливі вимоги, обмеження та 

умови. У результаті в кожній державі з адміністративно-територіальним 

устроєм, заснованому на принципах місцевого самоврядування, створюється 

опосередкована система економічних відносин і одночасно економічно 

опосередкована система відносин, які є економічною базою для розвитку 

соціально-культурних галузей. 

Фінансовою основою місцевого самоврядування та соціально-культурних 

галузей є кошти місцевого бюджету, державні муніципальні цінні папери, що 

належать органам місцевого самоврядування, кошти фонду фінансової 

підтримки муніципальних утворень і інші фінансові кошти (трансферти, 

субсидії, дотації, субвенції). 

Діюча фінансова система позбавляє місцеві органи фінансової 

самостійності, утвердила залежність розвитку місцевої економіки та соціальної 

сфери від бюджету вищого рівня. Водночас має місце тенденція перенесення 

державними органами частини бюджетних видатків на місцеві бюджети без 

підкріплення відповідними дохідними джерелами. 
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11.3.2 Культура як сфера управління 

 

Культура потенційно керована система. Заявляти сьогодні про 

некерованість культури – значить сприяти збільшенню розривів по різних 

контурах і напрямами сфери культури. Однак, теза про посилення управління 

культурою не повинен призводити до аберації щодо посилення командного 

управління. Якраз навпаки командне або адміністративно-командне управління 

зменшує керованість, бо спирається не стільки на достовірну інформацію щодо 

дійсних явищ і процесів, скільки на суб’єктивні уявлення посадових осіб. Саме 

адміністративний метод управління призводить до спрощення, як самого 

об’єкта управління, так і занижує рівень його складності, що суперечить 

складній природі культури. 

Велике число різних дефініцій культури так чи інакше зводиться не до 

такого вже великого числа концепцій культури, а до відсутності однаковості і 

однозначності трактувань, що не тільки припустиме, але й необхідно для різних 

цілей, аспектів і рівнів дослідження культури. Культура – ефективний 

прискорювач соціального прогресу, найважливіший засіб всебічного розвитку 

особистості і в цій якості вона є демократичним інструментом державного 

регулювання розвитку суспільства. Як багатоаспектна суспільна діяльність 

культура спирається на систему засобів і способів виробництва культурних 

благ і послуг, яку можна розглядати як багатофункціональну і складну систему 

сфери культури. 

До теперішнього часу сфера культури яскраво виражена так званої 

«галузевої» мережею закладів культури, підвідомчих Міністерству культури 

України, регіональним і муніципальним органам управління культурою, яка 

створювалася під виробництво певного ідеологізованого продукту, але яка в 

даний час під впливом об’єктивних обставин зазнає змін, як - то: 

- відбулися якісні зрушення в суспільстві, в результаті чого змінилося 

виробництво установами культурних благ і послуг культури, відповідно, 

споживання їх населенням; 
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- зріс інтерес до відродження народних промислів, фольклору, побутових 

традицій минулого, національної історичної культурної спадщини, як в 

установах, так і серед населення; 

- посилилося домашнє споживання культури через телерадіомовлення, 

періодику, книги, Інтернет, обмін усною інформацією про культурні події; 

- на цьому тлі продовжилася деградація ресурсної бази галузевих закладів 

культури, погіршувалася їх робота. 

Негалузевий суб’єкт культурно-дозвільної діяльності знаходить сьогодні 

риси суверенності як у виробництві та тиражуванні культурних благ і послуг, 

так і в їх споживанні, складаючи відчутну конкуренцію формальним установам 

та організаціям культури. Проблеми мотивацій, переваг, пріоритетів вибору та 

соціальної адаптації виводяться тепер на перший план як завдання управлінські 

для всієї сфери культури. 

Удосконалення управління зумовлює вироблення і неухильне дотримання 

процедур узгодження позицій суб’єктів, що діють у сфері культури, а також 

надання можливостей для проведення їх власної культурної діяльності з 

розвитку тих чи інших напрямків культури. Умовою для цього стали: 

- подальша демократизація сфери культури; 

- використання культурної специфіки місць поселення. 

Реалізація системою управління у сфері культури регулятивних функцій 

зажадала великої та достовірної інформації про поведінку суб’єктів культурної 

діяльності. По суті справи, постало питання про багатоваріантність розвитку у 

сфері культури регіону. Удосконалення управління у сфері культури вимагає 

здійснення комплексу заходів, що забезпечують оптимальне функціонування 

системи управління сферою культури, активізацію її інтегративних якостей. 

Видається за доцільне надалі, надавши системі управління адаптивні 

якості по відношенню до її елементів (мережі з багатьох типів закладів 

культури, різноманітність культурних потреб, гнучке соціально-творче 

замовлення), забезпечити тим самим можливість відійти від жорсткої, лінійного 

зв’язку з ними, що дозволить від сумарного розвитку сфери культури перейти 
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до якісного розвитку її як цілісності, підвищивши інтегративні властивості. При 

цьому адаптивні якості системи управління сферою культури повинні 

реалізуватися з урахуванням «галузевої» специфіки, а також багато 

суб’єктності процесу розвитку культури та ресурсного потенціалу установ і 

організацій культури, тобто зовнішньої і внутрішньої адаптивності. 

Хоча змістовний розвиток сфери культури спрямовано на стимулювання 

багато суб’єктності та різноманіття культурних благ і послуг, воно тим не менш 

об’єктивно зводиться в єдиний процес управлінськими організаційно-

технологічними можливостями органів місцевого самоврядування. І саме це є 

запорукою розвитку сфери культури та управління в ній як інтегрованого 

процесу. Так що, реальна практика реструктуризації мереж закладів культури у 

певному сенсі випереджає необхідну реструктуризацію самої системи 

управління розвитком сфери культури. 

У ході реформування системи управління у сфері культури на новій основі 

створюється комплекс соціокультурних організацій, що забезпечує ефективне 

використання культурного потенціалу в соціальних цілях та економічний 

захист працівників культури. 

Ринкові перетворення у сфері культури в областях України повинні 

здійснюватися на основі реалізації комплексу стратегічних регулюючих 

впливів, розроблених на державному та регіональному рівнях управління 

народним господарством, що дозволить раціонально використовувати ресурси 

національної економіки в процесі взаємодії підприємств і установ аналізованої 

галузі з організаційно-правовими структурами різних форм власності, що стане 

основою ефективного розвитку регіональних ринків послуг господарюючих 

суб’єктів культурного комплексу України. 

Основними завданнями органів управління територіальними соціально-

економічними комплексами, вирішення яких необхідне для формування ринків 

культурних послуг, є: координація розвитку сукупності організацій різних 

галузей і сфер діяльності на території формованого об’єднання; розробка 

заходів щодо реалізації своїх повноважень; забезпечення прав і свобод людини 
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у сфері отримання необхідних послуг і продукції при задоволенні своїх потреб; 

розробка на основі державної політики територіальних програм збереження та 

розвитку основних видів виробництва, їх реалізація, фінансове та матеріально-

технічне забезпечення; забезпечення державного контролю. 

Органи управління територіальними соціально-економічними 

комплексами і ринками послуг суб’єктів господарювання сфери культури 

відповідно до покладених на них завдань і в межах своєї компетенції повинні 

виконувати наступні функції: аналізувати, спрямовувати та контролювати 

роботу підвідомчих установ, навчальних закладів, розробляти та вносити в 

області державні адміністрації пропозиції щодо вдосконалення та 

перспективного розвитку різних галузей і сфер діяльності; координувати 

діяльність місцевих органів управління з реалізації культурної політики; 

здійснювати комплексний аналіз і прогнозування тенденцій соціально-

економічного розвитку території, обґрунтування цілей і пріоритетів окремих 

видів діяльності на всій території з урахуванням ресурсного потенціалу; 

сприяти відродженню та розвитку традиційних народних промислів; 

розробляти і реалізувати програми кадрового забезпечення організацій, що 

функціонують на території; здійснювати інформаційно-аналітичну діяльність. 

Потенціал базових галузей регіону набуває роль найважливішого 

стабілізуючого фактора в умовах розвитку вітчизняної економіки, регіонів, 

сфери культури. Отже, для формування дієвих механізмів розвитку 

регіональних ринків послуг суб’єктів господарювання культурної галузі 

необхідно враховувати наступні сутнісні положення: потенціал регіонів 

України являє собою цілісну сукупність природних, економічних, 

організаційних, правових, соціально-культурних чинників, тобто систему 

кількісних і якісних показників, що характеризують регіон і дозволяють 

зіставляти різні регіони України, а також розробляти адекватну стратегію їх 

подальшого розвитку. При розвитку ринків культурних послуг на рівні регіонів 

необхідно враховувати соціально-економічні показники функціонування 

регіональної економіки, наявні у регіону ресурси і потенційні джерела їх 
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залучення, а також дієвість виробленої стратегії розвитку та ефективність 

прийнятих управлінських рішень регіональними органами влади; послідовне 

здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення 

конкурентоспроможності вітчизняної продукції, послуг. Зростання 

ефективності діяльності органів влади і управління, рівня і якості життя 

населення дозволять досягти соціальної стабільності в регіоні, будуть сприяти 

збільшенню споживання культурних послуг. Постійний моніторинг потенціалу 

регіону при виникненні нових галузей і видів виробництв сприятиме 

своєчасному виявленню позитивних тенденцій і зниження ймовірності 

посилення впливу негативних факторів у процесі формування та розвитку 

регіональних ринків послуг суб’єктів господарювання сфери культури. 

Стратегії розвитку регіональних ринків культурних послуг повинні 

узгоджуватися зі стратегіями розвитку територій, а також проведеної органами 

управління культурною політикою. Формовані цілі розвитку регіональних 

ринків послуг господарюючих суб’єктів культурної галузі повинні бути 

гнучкими для адаптації до мінливих факторів зовнішнього середовища. 

Ефективність функціонування регіональних ринків послуг сфери культури буде 

визначатися показниками соціально-економічного розвитку, зростання яких 

свідчить про раціональність прийнятих управлінських рішень на всіх рівнях 

влади. 

Доцільно виділити такі основні напрями формування і розвитку 

регіональних ринків послуг суб’єктів господарювання сфери культури: 

об’єднання господарюючих суб’єктів сфери культури без втрати їх 

самостійності; об’єднання організацій культурної галузі з частковою втратою 

самостійності; об’єднання в нове утворення (поглинання) з новою якістю, яке 

має риси, відмінні від будь-якого раніше існуючого утворення; виділення 

базового культурного комплексу або господарюючого суб’єкта як основи групи 

підприємств сфери культури, що об’єднуються; інтеграція територіальних 

комплексів і господарюючих суб’єктів сфери культури, орієнтована на 

ринковий попит на культурні послуги в даному адміністративно-
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територіальному утворенні у визначеному періоді часу; реструктуризація 

господарюючих суб’єктів сфери культури; вдосконалення процесу управління 

територіальними утвореннями, господарюючими суб’єктами, що надають 

послуги культурного спрямування. 

В умовах, що змінюються, функціонування народного господарства 

України для підвищення результативності регулювання регіональних ринків 

послуг організаційно-правових структур сфери культури необхідно вирішення 

таких основних завдань: сформувати основні цільові орієнтири, які повинні 

бути досягнуті в процесі раціоналізації регулюючих впливів у розглянутій 

складовій народного господарства та розробити сукупність критеріїв, що 

свідчать про ступінь досягнення поставлених цілей; залучити ресурси, 

необхідні для досягнення поставлених цільових орієнтирів з урахуванням 

особливостей функціонування регіональних народногосподарських комплексів; 

забезпечити максимально ефективне використання наявних ресурсів у сфері 

культури в умовах швидкозмінного зовнішнього і внутрішнього середовищ; 

реалізувати комплекс заходів з елімінування негативних впливів з боку 

факторів зовнішнього середовища на основі безперервного моніторингу 

розвитку ринкових процесів в культурному комплексі України, її окремих 

регіонів; розробити пропозиції, спрямовані на раціоналізацію перспективного 

розвитку ринків послуг господарюючих суб’єктів сфери культури. 

Для об’єктивної оцінки рівня розвитку ринкових відносин в конкретній 

структурній складовій сфери культури на території даного адміністративно-

територіального утворення доцільно використовувати об’єктивні кількісні 

критерії, що дозволяють визначити основні напрями підвищення ефективності 

функціонування господарюючих суб’єктів. При цьому найважливішими 

критеріями, що характеризують ступінь участі конкретного суб’єкта 

господарювання в ринкових відносинах, є загальний обсяг позабюджетних 

коштів, залучених установою культури, а також частка позабюджетних коштів 

у загальних доходах організаційно-правової структури. Водночас при виділенні 

бюджетних ресурсів доцільно використовувати такий критерій, як обсяг 
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бюджетних витрат на одного відвідувача закладу культури. 

Зростання частки позабюджетних джерел у загальних доходах 

господарюючих суб’єктів сфери культури буде позитивним чинником лише за 

умови одночасного збільшення бюджетного фінансування поточної діяльності 

та перспективного розвитку підприємств та установ аналізованої галузі. Це 

обумовлено тим, що в даний час в більшості структурних складових сфери 

культури не існує об’єктивних передумов для повного заміщення бюджетних 

ресурсів засобами, отриманими з позабюджетних джерел. У цих умовах 

зменшення обсягу фінансування закладів культури за рахунок бюджетних 

коштів сприятиме негативній динаміці соціально-економічних процесів в 

розглянутій структурній складовій народного господарства України. Головним 

винятком є сфера кінематографії, господарюючі суб’єкти якої володіють 

необхідним потенціалом для підвищення ефективності функціонування без 

залучення додаткових фінансових коштів з регіональних бюджетів. 

Стимулювання інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання сфери 

культури має здійснюватися на основі: звільнення від податків підприємств 

сфери культури, орієнтованих на обслуговування соціально незахищених 

верств населення; надання податкових пільг частини організацій культурної 

галузі, діяльність і розвиток яких сприяє найбільш швидкому зростанню 

національної економіки; прямого субсидування інвестицій в формі повернення 

частини відсотків за позиками, безповоротної позики або поєднання того й 

іншого в залежності від того, як фінансується проект: шляхом позики, з власних 

коштів підприємства або з цих двох можливих джерел. 

У силу специфіки функціонування об’єктів культурного комплексу оцінка 

ефективності реалізації перспективних інвестиційних проектів не може бути 

забезпечена лише на основі об’єктивних чисельних методів. Ефект, який буде 

одержано в результаті реалізації сукупності керуючих впливів у розглянутій 

галузі народного господарства, може бути інтерпретований на основі 

використання кількісних показників, оскільки раціоналізація процесу 

функціонування підприємств та установ культури призводить до позитивних 
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змін в якості соціального розвитку адміністративно-територіального утворення, 

зростанню ступеня комфортності проживання громадян. Отже, для об’єктивної 

оцінки результативності комплексу заходів щодо формування та розвитку 

регіональних ринків послуг сфери культури доцільно використовувати 

експертні методи, що дозволить системно вирішувати перспективні завдання 

підвищення ефективності культурного розвитку. 

У процесі залучення ресурсів, необхідних для раціоналізації процесу 

управління організаційно-правовими структурами галузі культури необхідно 

врахувати, що високі темпи культурного розвитку України в цілому, окремих 

адміністративно-територіальних утворень можуть бути забезпечені лише на 

основі ефективного використання ринкових і державних регуляторів у сфері 

культури, що дозволить врахувати регіональні та структурні відмінності в 

процесі функціонування господарюючих суб’єктів, що надають громадянам 

сукупність культурних послуг. Пріоритет інструментів державного 

регулювання або механізмів ринкового саморегулювання буде визначатися в 

залежності від існуючих особливостей функціонування окремих організаційно-

правових структур сфери культури, їх можливостей щодо залучення 

додаткових позабюджетних ресурсів, необхідних для реалізації перспективних 

інвестиційних проектів та фінансування поточної діяльності. Відповідно, на 

рівні окремого регіону України необхідно розробити комплекс нормативно-

правових актів, що забезпечують раціональну взаємодія всіх суб’єктів 

культурної діяльності, спонсорів та інвесторів у процесі вирішення поточних і 

перспективних завдань підвищення ефективності регулювання регіональних 

ринків послуг організаційно-правових структур сфери культури. При цьому 

важливим завданням є забезпечення транспарентності регіонального 

законодавства, що дозволить потенційним інвесторам своєчасно отримувати 

необхідну інформацію про дії органів законодавчої та виконавчої влади. Для 

підвищення якості нормативно-правових рішень представляється доцільним 

попередня експертиза розроблюваних законопроектів із залученням інститутів 

громадянського суспільства, що дозволить врахувати інтереси працівників 
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підприємств та установ аналізованої галузі народного господарства в процесі 

вироблення перспективних заходів щодо підвищення результативності її 

функціонування. 

Раціоналізація функціонування ринків культурних послуг в регіонах 

України повинна здійснюватися на основі системного вирішення існуючих 

проблем культурного розвитку країни, що дозволить забезпечити ефективний 

перерозподіл ресурсів народногосподарського комплексу для реалізації 

перспективних проектів у сфері культури, які мають інноваційний характер. 

Базовим принципом системного вирішення пріоритетних завдань у процесі 

формування та розвитку регіональних ринків послуг господарюючих суб’єктів 

сфери культури є комплексне використання державних і ринкових регуляторів 

у розглянутій галузі народного господарства. Такий підхід передбачає 

створення сукупності умов залучення позабюджетних ресурсів у розглянуту 

галузь національної економіки, що сприятиме підвищенню фінансового 

потенціалу підприємств та установ культурного комплексу країни, зростанню 

обсягів інвестицій у реалізацію перспективних культурних проектів. Водночас 

фінансування тих структурних складових сфери культури, які не можуть 

залучити позабюджетні ресурси, необхідні для підвищення ефективності 

поточного функціонування та перспективного розвитку, повинно 

здійснюватися на основі використання коштів бюджетів усіх рівнів. 

Органи законодавчої та виконавчої влади повинні створити сприятливі 

умови для розвитку підприємницької діяльності у сфері культури на основі: 

використання податкових методів стимулювання інвестиційної діяльності, 

надання податкових пільг господарюючим суб’єктам, які здійснюють 

фінансування пріоритетних культурних програм; зменшення орендних 

платежів для підприємств, які здійснюють надання громадянам комплексу 

культурних послуг, що сприятиме скороченню витрат організаційно-правових 

структур сфери культури; надання в лізинг підприємствам сфери культури 

сучасного обладнання, необхідного для здійснення пріоритетних культурних 

проектів; використання механізму податкових вирахувань для фізичних осіб, 
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які здійснюють фінансування господарюючих суб’єктів сфери культури; 

пільгового кредитування господарюючих суб’єктів сфери культури за рахунок 

коштів кредитних організацій, що перебувають у державній власності; 

реалізації комплексу заходів з надання інформаційної та консультаційної 

підтримки господарюючих суб’єктів сфери культури при реалізації культурної 

продукції на світовому ринку; формування сучасної інфраструктури підготовки 

технічних, творчих та управлінських кадрів для підприємств сфери культури, 

що дозволить ефективно вирішувати завдання поточного та перспективного 

розвитку господарюючих суб’єктів аналізованої галузі національної економіки 

за рахунок максимального використання їх трудового потенціалу. 

Важливим інструментів стимулювання ринкових відносин у сфері 

культури є надання державних гарантій господарюючим суб’єктам, які 

здійснюють фінансування перспективних програм у розглянутій підсистемі 

національної економіки. Державні гарантії можуть надаватися на основі: 

прямого бюджетного спільного фінансування витрат організаційно-правових 

структур, що реалізують проекти у сфері культури; часткового субсидування за 

рахунок бюджетних коштів відсоткових ставок за кредитами комерційних 

банків, що виділяються на реалізацію перспективних культурних програм; 

страхування за рахунок бюджетних коштів ризиків підприємств і установ, що 

здійснюють проекти в розглянутій галузі народного господарства. При цьому 

гарантії можуть надаватися як самими господарюючим суб’єктам сфери 

культури, так і потенційним інвесторам, зацікавленим у розвитку окремих 

підприємств, що надають громадянам України сукупність культурних послуг. 

Обсяг коштів, що виділяються з метою надання державних гарантій у сфері 

культури, повинен визначатися бюджетом конкретного адміністративно-

територіального утворення, що дозволить істотно знизити ймовірність 

нецільового використання ресурсів бюджетів усіх рівнів. 

Підвищення ефективності поточного функціонування та перспективного 

розвитку організаційно-правових структур сфери культури в регіонах України з 

високим і дуже високим рівнем бюджетних витрат на душу населення має 
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здійснюватися на основі максимального використання ринкових можливостей. 

У регіонах із середнім рівнем бюджетних витрат на душу населення ринкові 

механізми регулювання ринку послуг сфери культури повинні поєднуватися з 

перспективними керуючими впливами державних, регіональних і 

муніципальних органів влади, адекватними господарської ситуації в 

розглянутій галузі національної економіки, що сприятиме комплексному 

вирішенню перспективних проблем культурного розвитку. Фінансові ресурси 

бюджетів всіх рівнів повинні, перш за все, використовуватися для реалізації 

довгострокових проектів, у таких структурних складових сфери культури, як 

парки, бібліотеки, музеї, клубні установи, тоді як при фінансуванні поточної 

діяльності господарюючих суб’єктів, що надають громадянам сукупність 

культурних послуг, пріоритет повинні отримати позабюджетні джерела. У міру 

підвищення ефективності функціонування регіональних народногосподарських 

комплексів частка позабюджетних джерел фінансування підприємств і установ 

сфери культури буде зростати. У регіонах з низьким і дуже низьким рівнем 

бюджетних витрат на душу населення фінансування заходів з підвищення 

ефективності поточної діяльності господарюючих суб’єктів сфери культури має 

здійснюватися за рахунок пріоритетного використання бюджетних ресурсів. 

Охорона об’єктів культурної спадщини в сучасній Україні відноситься до 

тих областях суспільних відносин, в яких тісно переплітаються інтереси всіх 

трьох рівнів публічної влади. Заходи, що вживаються центром спроби 

розмежувати ці інтереси в ході проведених протягом кількох років реформ 

державного і місцевого управління не привели до балансу у взаєминах між і 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування. Аналіз 

нормативних правових актів України, органів місцевого самоврядування, 

виданих з питань охорони пам’яток історії та культури, дає підставу говорити 

про значні недоліки нормативного правового регулювання в даній галузі 

суспільних відносин. Чинне законодавство України не дозволяє чітко 

визначити обсяг повноважень органів місцевого самоврядування щодо об’єктів 

культурної спадщини. 
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Складність визначення ступеня участі органів місцевого самоврядування у 

даній сфері суспільних відносин викликана специфікою об’єктів правової 

охорони. 

В якості результату творчої діяльності людини об’єкти культурної 

спадщини володіють рядом специфічних властивостей і виконують певні 

соціальні функції, в силу чого є потужним джерелом гармонійного розвитку 

людської особистості. Ці особливості пам’ятників повинні враховуватися при 

розробці нормативних правових актів, створенні програм соціально-

економічного розвитку територій, ухваленні будь-яких управлінських рішень. 

На жаль, багато з опублікованих в останні роки нормативних правових актів не 

враховують особливості даного виду майна, що володіє специфічними 

споживчими властивостями. До таких актів можна віднести, наприклад: Закони 

України «Про ліцензування видів господарської діяльності», «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». 

Об’єкти культурної спадщини розподіляються за видами та категоріями 

історико-культурного значення, формі власності. Правова охорона пам’яток 

вимагає спеціальних знань. Проблеми нормативного правового регулювання 

охорони та збереження об’єктів культурної спадщини на сучасному етапі 

багато в чому з’явилися результатом безсистемного перманентного 

«вдосконалення» не тільки законодавства про охорону пам’яток, а й всієї 

системи законодавства України. Найбільшою мірою вдосконалення норм права 

у цій сфері є розмежування повноваження між суб’єктами публічної влади. При 

цьому все більш значна роль у забезпеченні конституційних прав і свобод 

людини та громадянина, в тому числі права на доступ до культурних цінностей, 

і створенні умов для реалізації обов’язків кожного дбати про збереження 

історичної та культурної спадщини, берегти пам’ятники історії і культури, 

відводиться місцевому самоврядуванню. 

Влада місцевого самоврядування є різновидом публічної влади і тому 

підходи до визначення компетенції всіх рівнів публічної влади в державі 

повинні бути єдиними. Найбільш важким є питання визначення власних 
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повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань 

місцевого значення. 

Незважаючи позитивні тенденції (у даний час) у нормотворчій діяльності, 

органами місцевого самоврядування видано безліч нормативних правових 

актів, положення яких суперечать законам. Серед причин виникнення колізій у 

правових актах місцевого самоврядування особливо виділяються дефекти в 

законодавстві. 

Очевидно, що регулювання питань, пов’язаних з природокористуванням, 

забезпеченням екологічної безпеки, особливо охоронюваними природними 

територіями, охороною навколишнього середовища, а також пам’яток історії та 

культури вже не може відноситися тільки до предметів відання держави. Вони 

повинні знаходитися в спільному веденні всіх трьох рівнів публічної влади. 

При цьому повноваження кожного суб’єкта публічної влади мають бути, по 

можливості, винятковими. Закріплення в Конституції України сфер спільної 

діяльності України, і муніципальних утворень при дотриманні принципу 

чіткого розмежування повноважень між органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування не суперечить положенням Європейської хартії 

місцевого самоврядування та вписується в конституційну доктрину місцевого 

самоврядування. Органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень 

продовжують залишатися самостійними. Більше того, чітке розмежування 

повноважень у рамках конкретних предметів спільного ведення дозволить 

виключити розмитість і невизначеність їх формулювань, що в даний час 

нерідко є причиною перевищення суб’єктами публічної влади власної 

компетенції. Виділення предметів спільного ведення не повинно призвести до 

порушення принципу організаційної відособленості органів місцевого 

самоврядування від системи органів державної влади. 
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11.3.3 Діяльність органів місцевої влади та місцевого самоврядування 

в сфері управління фізичною культурою 

 

Одним із напрямів соціально-культурної діяльності суспільстві є фізична 

культура. Це складова частина культури, область соціальної діяльності, що 

представляє собою сукупність духовних і матеріальних цінностей, створюваних 

і використовуваних суспільством з метою фізичного розвитку людини, 

зміцнення її здоров’я та вдосконалення його рухової активності. 

Спорт – складова частина фізичної культури, історично сформована у 

формі змагальної діяльності та спеціальної практики підготовки людини до 

змагань. У такому трактуванні термін «спорт» входить у зміст поняття «фізична 

культура». 

Як і будь-яка сфера, фізична культура потребує правове оформлення, яке: 

по-перше, надає всій системі фізичного виховання оптимальну керованість, 

цілеспрямованість та гарантованість; по-друге, створює умови для розробки 

довгострокових програм розвитку цієї системи і по-третє, визначає стабільність 

ресурсного забезпечення системи фізичного виховання і на цій основі 

вдосконалення форм і методів керівництва. Таким чином, фізичне виховання 

виступає складною комплексною системою правового регулювання, що 

вимагає адекватної сукупності нормативно-правових актів та організаційних 

форм управління. 

Зі структурно-функціональної точки зору система місцевого управління 

фізичною культурою і спортом – це складна діалектична система ієрархій 

підсистем різної складності та організації. Будучи, з одного боку підсистемою 

всього управління фізичною культурою і спортом в Україні, а з іншого – 

однією з підсистем місцевого самоврядування, досліджувана система має певну 

внутрішню організацію і функції, зв’язок з іншими системами та перспективи 

подальшого розвитку. Вона характеризується наступними ознаками: являє 

собою цілісний комплекс взаємопов’язаних елементів; є підсистемою більш 

складної системи управління єдиним народногосподарським комплексом, 
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сприяє виконанню функції встановлення необхідного зв’язку споживачів 

фізкультурно-оздоровчих послуг з їх виробниками (закладами фізичної 

культури та спорту); знаходиться в єдності з навколишнім середовищем і в той 

же час відносно самостійна по відношенню до неї, так що вони впливають один 

на одного (розмежування системи місцевого управління фізичною культурою і 

спортом та навколишнього її середовища – важливий методологічний прийом, 

який дозволяє визначити місце і цільову функцію даної системи в більш 

загальної та широкій системі); має внутрішні (між частинами системи) і 

зовнішні (між системою і навколишнім середовищем) зв’язки; ієрархічну 

структуру, яка визначається складом елементів, підсистем та їх зв’язків і 

складається з ряду рівнів управління – відносно відокремлених структурних 

утворень, що розрізняються за своїм статусом (прав і обов’язків); має стійкі 

властивості; здатна змінюватися відповідно зміненій дійсності, тобто здатна до 

розвитку і самовдосконаленню. 

Система місцевого управління фізичною культурою і спортом включає 

цілі, суб’єкт, об’єкт та їх зв’язки, принципи, функції, методи, інформацію, 

процес, технологію, організаційну структуру. 

Досліджуваній системі, як і будь якій самокерованій і динамічній, властива 

наявність двох взаємопов’язаних елементів: керуючого (суб’єкта) і керованого 

(об’єкта). 

Суб’єктами місцевого управління у сфері фізичної культури і спорту є: 

місцеве співтовариство, що виступає головним суб’єктом муніципального 

управління; органи місцевого самоврядування; муніципальні органи управління 

фізичною культурою і спортом. 

Об’єктами системи місцевого управління фізичною культурою і спортом є 

організаційно оформлені колективи людей: установи та організації фізичної 

культури і спорту, а також підприємства, що входять в цю систему. 

У рамках системного аналізу можна дати визначення муніципальному 

управлінню фізичною культурою і спортом як цілеспрямованої, планомірної, 

безперервної діяльності органів місцевого самоврядування. Ця діяльність 
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проявляється у виконавчо-розпорядчому за формою і організуючому впливі на 

керовані об’єкти (установи та організації фізичної культури і спорту) і 

переслідує своєю метою забезпечити задоволення потреб громадян 

муніципальних утворень у фізкультурно-оздоровчих і спортивних послугах. 

Аналіз нормативно-правових актів, практики організації та діяльності 

органів місцевого управління фізичною культурою і спортом дозволяє віднести 

до функцій муніципальної політики у сфері фізичної культури і спорту 

наступні: створення спортивних шкіл (Закон України «Про фізичну культуру і 

спорт»); розробка та включення питань розвитку фізичної культури і спорту в 

угоди з соціальних проблем і охорони праці, організація контролю за 

виконанням таких угод; організація додаткових навчальних та поза навчальних 

фізкультурно-спортивних занять у дошкільних та інших освітніх установах за 

погодженням з органами виконавчої влади в галузі освіти (державними і 

муніципальними); створення умов для занять фізичною культурою і спортом 

громадян за місцем проживання та в місцях масового відпочинку відповідно до 

муніципальними програмами розвитку; організація фізкультурно-спортивної 

роботи з інвалідами, проведення з ними фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних заходів, підготовка спортсменів-інвалідів та забезпечення 

спрямування їх на всеукраїнські та міжнародні змагання; організація 

фінансування за рахунок власних бюджетів та позабюджетних коштів, а також 

інших не заборонених законом джерел, виплати щомісячного грошового 

утримання видатним спортсменам – олімпійським чемпіонам, чемпіонам світу 

та Європи, які мають звання «Заслужений майстер спорту», «Майстер спорту 

міжнародного класу», які входили або входять до складу збірних команд; 

утримання і організація роботи муніципальних спортивних споруд; 

встановлення та регулювання тарифів за відвідування спортивних змагань, 

оренду спортивних споруд, що знаходяться в муніципальній власності, продаж 

абонементів громадянам на користування такими спорудами; здійснення іншої 

діяльності, спрямованої на створення умов для розвитку фізичної культурою і 

спортом в муніципальній освіті. 
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В усьому цьому чітко простежується мета муніципальної політики у сфері 

фізичної культурою і спортом – оздоровлення громадян, формування здорового 

способу життя населення, гармонійне виховання здорового, фізично міцного 

покоління, а також гідний виступ спортсменів відповідного муніципального 

освіти на спортивних змаганнях. 

Головна мета визначає основні напрями місцевої фізкультурно-спортивної 

політики. До них слід віднести: 

- формування здорового способу життя населення; 

- вдосконалення та оптимізація системи місцевого управління у сфері 

фізичної культури і спорту; 

- створення ефективного спортивного законодавства; 

- зміцнення матеріально-технічної бази, поліпшення фінансування та 

проведення активної інвестиційної політики у сфері фізичної культури і спорту 

на місцевому рівні ; 

- удосконалення системи підготовки фахівців, покращення освітнього та 

науково-методичного забезпечення; 

- розвиток спорту вищих досягнень. 

Муніципальна політика у сфері фізичної культури і спорту це заснована на 

Конституції України, інших законах України, а також підзаконних нормативно-

правових актах, взаємодія органів місцевої влади і управління, організацій і 

муніципальних службовців, пов’язана з виробленням перспективних цілей і 

рішень по реалізації системи гарантованих державою економічних, соціальних і 

правових заходів, що забезпечують громадянам умови ефективного фізичного 

виховання, участі у спортивних заходах, рекреації та реабілітації засобами 

фізичної культури, а також інших умов загального оздоровлення людського 

організму шляхом інституціональних механізмів регулювання муніципального 

управління, розподілу муніципальних ресурсів та впорядкування суспільного 

життя в даній сфері. 

Одним з обов’язкових структурних підрозділів муніципальної 

адміністрації є місцевий орган управління фізичною культурою і спортом, який 
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може мати організаційно-правову форму управління. Створення таких структур 

органам місцевого самоврядування передбачено Законом України «Про 

фізичну культуру і спорт». 

Сфера організаційно-управлінської діяльності органа місцевого 

самоврядування у сфері фізичної культури і спорту визначається компетенцією 

у зазначеній галузі, яка відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування», обмежується забезпеченням умов для розвитку на території 

муніципального утворення масової фізичної культури і спорту. 

Одним з актуальних питань подальшого вдосконалення муніципальної 

системи управління фізичною культурою і спортом є ефективне правове 

регулювання створення та діяльності керованих об’єктів системи організацій і 

установ фізичною культурою і спортом. 

Правоздатність органів фізичної культури та спорту виникає з моменту 

оформлення їх державної реєстрації. Іншими організаційно-правовими 

елементами, що характеризують місцеві органи управління фізичною 

культурою і спортом, є реорганізація і ліквідація, створення філій, відділень та 

інших структурних підрозділи. 

Однією з форм адміністративно-правового регулювання організації та 

діяльності місцевих фізкультурно-спортивних органів управління є 

ліцензування, що забезпечує баланс між публічним (суспільним) і приватним 

інтересом. 

Основними і найбільш численними ланками системи управління фізичною 

культурою і спортом є фізкультурно-спортивні клуби та дитячо-юнацькі 

спортивні школи. В аспекті організаційно-правового вдосконалення діяльності 

зазначених об’єктів необхідно: оптимізувати взаємодію між спортивними 

школами різного типу: дитячо-юнацькі спортивні школи (ДЮСШ), спортивні 

дитячо-юнацькі школи олімпійського резерву (СДЮШОР), що знаходяться, як 

правило, у підпорядкуванні різних організацій і відомств; створити спортивно-

наукові об’єднання з концентрацією висококваліфікованих кадрів, з сучасною 

спортивно-технічною базою, використанням даних науково-технічних 
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досягнень у навчально-тренувальній роботі і змаганнях; прийняти Закон 

України «Про фізкультурно-спортивні організації», який би регламентував 

діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних дитячо-юнацьких 

шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності та ін. 

Важливим для правового змісту управлінських відносин, що виникають 

між органами державного управління фізичною культурою і спортом та 

муніципальними органами управління у зазначеній сфері, є реалізація 

муніципального замовлення на надання фізкультурно-оздоровчих та 

спортивних послуг. 

Система правового регулювання місцевого управління фізичною 

культурою і спортом в Україні включає три рівні: державний, регіональний, 

місцевого самоврядування. 

Розробка і прийняття законів, що регламентують напрямки діяльності 

місцевого самоврядування в галузі фізичної культурою і спорту, 

обумовлюється повноваженнями органів державної влади України в галузі 

місцевого самоврядування, встановленими законом України «Про місцеве 

самоврядування». 

Другий блок законів пов’язаний з предметами відання місцевого 

самоврядування. 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» займає особливе місце в 

системі законодавства про фізичну культуру і спорту. Він є сполучною ланкою 

між Конституцією України та рештою масивом законодавства, що регулює 

фізкультурно-спортивні стосунки. 

Акти Президента України також значною мірою впливають на 

функціонування сфери фізичної культури і спорту. У зазначеній сфері ці укази 

вирішують питання, пов’язані з матеріальним забезпеченням працівників сфери 

фізичної культурою і професійних спортсменів, визначенням організаційно-

правових основ діяльності муніципальних фізкультурно-спортивних 

організацій, обґрунтуванням державної та муніципальної політики у сфері 

фізичної культурою і спорту. 
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Серед підзаконних нормативно-правових актів, прийнятих з питань 

фізичної культурою і спорту, як джерел права, найбільш поширені нормативно-

правові акти Кабінету Міністрів України. Свої нормативні рішення Кабінету 

Міністрів приймає у вигляді постанов і розпоряджень з усіх питань, пов’язаних 

з реалізацією законів у сфері фізичної культури і спорту. В системі нормативно-

правових актів Кабінету Міністрів України особливе значення мають 

затверджувані його постановами положення про державні органи. Значну 

питому вагу в системі підзаконних актів займають нормативно-правові акти 

інших міністерств і відомств. 

Нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування приймаються 

з питань, віднесених до компетенції цих органів. Згідно зі Законом України 

«Про фізичну культуру і спорт», органи місцевого самоврядування можуть 

здійснювати нормативно-правове регулювання відносин власності у сфері 

фізичної культури і спорту, затверджувати місцеві бюджети витрат на фізичну 

культуру і спорт. 

До числа ключових проблем, що стримують розвиток фізичної культури та 

спорту на рівні місцевого самоврядування та потребують законодавчого 

вирішенні, сьогодні можна віднести: 

- недостатнє правове забезпечення найважливіших питань місцевого 

самоврядування як на державному, так і на регіональному рівні, а нерідко і 

наявність протиріч між ними. Дана проблема найбільш актуальна для 

правового регулювання розвитку фізичної культури і спорту муніципального 

утворення. Необхідно чітке законодавче розмежування повноважень з 

управління об’єктами фізичної культури та спорту муніципальних утворень 

між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, а також 

встановлення відповідальності за невиконання управлінських функцій у 

зазначеній сфері та здійснення фінансування діяльності з фізичної культури і 

спорту відповідних територій; 

- невідповідність обсягу обов’язків місцевого самоврядування та їх 

ресурсного забезпечення (матеріальних, фінансових та інших можливостей). 
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Численні функції, здійснення яких покладено на муніципальні органи 

управління в галузі фізичної культури і спорту, вимагають необхідного 

матеріального та фінансового забезпечення. Тільки в цьому випадку органи 

місцевого управління зможуть належним чином вирішувати питання місцевого 

значення з управління фізичною культурою та спортом і забезпечити 

гарантовані Конституцією України права на заняття фізичною культурою, 

участь у спортивному житті і користування фізкультурно-спортивними 

об’єктами, спорудами і спортінвентарем. 

- відсутність оптимальної системи управління муніципальними 

утвореннями, структури органів місцевого самоврядування. А це, у свою чергу, 

залежить від того, наскільки чітко організовані всі три рівня публічного 

управління (державний, регіональний і муніципальний), на яких засадах і яким 

чином розподілені між ними повноваження та відповідальність, наскільки 

розвинена система взаємозв’язків між цими рівнями влади. 

Не менш значним представляється аналіз проблем і другого блоку 

законодавства – спортивного (галузевого), так як воно теж у визначальною 

мірою впливає на компетенційні повноваження, форми та методи місцевого 

управління фізичною культурою і спортом, проблеми ефективної організації та 

діяльності муніципальних органів управління у зазначеній сфері. 

У сучасних умовах розвитку фізичної культури і спорту спостерігається 

тенденція зростання ролі співробітництва держав у цій сфері. У зв’язку з цим, 

на перший план виходить правове регулювання інтеграційних процесів у цій 

галузі, оскільки тільки на основі регламентації суспільних відносин нормами 

права можливе досягнення більш високого рівня взаємодії між різними 

державами – суб’єктами міжнародного права. Входження України у світовий 

економічний простір неминуче приводить до висновку про необхідність 

уніфікації національного законодавства на основі міжнародно-правових норм. 

Крім того, корінні зміни, що відбулися в суспільстві, пов’язані з переходом до 

ринкової економіки, гостро поставили питання про необхідність зміни 

законодавства про фізичну культуру, приведення його у відповідність з 
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міжнародними стандартами на підставі перегляду самого підходу до розвитку і 

функціонування цих суспільних відносин, а також ролі держави в їх діалектиці. 

Саме для створення нової моделі правового регулювання у цій галузі 

суспільних відносин необхідно вивчення законодавства про фізичну культуру 

зарубіжних країн, а також міжнародно-правових актів, що стосуються окремих 

аспектів даної сфери, у порівнянні з діючими в Україні правовими нормами, що 

регулюють розглянуті проблеми. 

 

11.3.4 Стратегічне управління у сфері культури та роль у цьому 

процесі органів місцевої влади та місцевого самоврядування 

 

Особлива роль культури у розвитку національного суспільства вимагає 

стратегічного управління у зазначеній сфері. Сутністю стратегічного 

управління є досягнення місії організації за допомогою реалізації цільових 

орієнтирів розвитку при систематизації прийнятих управлінських рішень на 

всіх рівнях влади за допомогою поетапного вирішення поточних завдань, 

обліку власних ресурсів господарюючого суб’єкта та формуванні адаптаційних 

механізмів реагування на зміни зовнішнього середовища. У цьому зв’язку 

стратегічне управління розвитком сфери культури являє собою комплексне 

рішення існуючих проблем за допомогою аналізу кон’юнктури ринку, 

застосування сучасного інструментарію при поетапному досягненні високого 

рівня конкурентоспроможності, що в умовах формуються ринкових відносин, є 

основним стратегічним орієнтиром розвитку. Стратегічне управління 

розвитком сфери культури має здійснюватися за допомогою прийнятих і 

реалізованих стратегій економічної, маркетингової, структурно-організаційної, 

соціальної, інноваційної спрямованості. 

В умовах зовнішньої агресії роль і значимість стратегічного управління 

розвитком, особливо в такій сфері діяльності, як галузь культури, постійно 

підвищується. Для організацій, відмінних за своїми організаційно-правовими 

формам і масштабами, можливостями залучення фінансових ресурсів з різних 
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джерел, орієнтири розвитку будуть відрізнятися. Проте в цілому стратегія 

управління розвитком сфери культури повинна сприяти розширенню 

прогнозних оцінок стану розвитку галузі, окремих суб’єктів господарювання 

даної структурної складової, що дозволить удосконалювати існуючі механізми 

реагування на зміни зовнішнього середовища при посиленні адаптивності 

організацій, галузі культури в цілому. Наявність великої кількості суб’єктів 

господарювання, що характеризуються відмінними показниками розвитку, 

вимагає індивідуалізації підходу при формуванні управління розвитку даних 

організацій. Однак існує ряд узагальнених положень здійснення управління у 

сфері культури, проходження яким сприятиме формуванню таких 

перспективних цілей, досягнення яких буде реалізовано у встановлений 

часовий період. 

На відміну від довгострокового поточне управління повинне впливати на 

формування управління різної спрямованості, що представляє можливість 

об’єкту управління підвищувати свою результативність в умовах нестабільності 

зовнішнього середовища при застосуванні нових технологій, техніки, 

механізмів, що сприятиме зростанню його конкурентного потенціалу. 

Формування великої різноманітності стратегій управління у сфері 

культури може бути обґрунтоване у зв’язку з збільшенням залежності 

ефективного функціонування та розвитку від стану і умов впливу факторів 

зовнішнього середовища, змін організаційної структури, що відбуваються, 

специфіки діяльності кожного окремого підприємства, його територіальної, 

галузевої приналежності, рівня диверсифікації видів діяльності. Застосування 

сучасних засобів, методів, способів, інструментів для підвищення 

конкурентного потенціалу організації дозволить диференціювати підходи до 

досягнення поставлених цілей діяльності. 

Розробка стратегій управління розвитком сфери культури в даний час має 

широкий діапазон класифікаційних ознак: за рівнями прийняття управлінських 

рішень, за стадіями життєвого циклу, по галузі об’єкта управління, охопленням 

сегментів ринку, інвестиційної привабливості, рівнем 
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конкурентоспроможності. Зміни макроекономічних показників, які 

безпосередньо впливають на діяльність організацій даної сфери, не дозволяють 

встановити закономірність між застосовуваною стратегією і класифікаційною 

ознакою, що знижує ймовірність проходження обраної стратегії в процесі 

досягнення поставлених орієнтирів розвитку. 

Збільшення швидкості змін зовнішнього і внутрішнього середовища 

організації значно перевершує можливості господарюючого суб’єкта з 

вироблення адаптивних заходів, що негативним чином впливає на зростання 

непередбачених ситуацій для організації сфери культури. У таких умовах стає 

неможливим здійснювати стратегічне управління розвитком сфери культури в 

цілому за допомогою формування комплексу управлінських заходів, 

ґрунтуючись на ретроспективному досвіді або його екстраполяції. Сукупність 

застосованих заходів управлінського впливу при визначенні перспективної 

мети розвитку сфери культури сприятиме досягненню стратегічних орієнтирів 

за допомогою застосування специфічних моделей прийняття та реалізації 

рішень. 

Правильно вибрана програма довгострокового розвитку суб’єкта 

господарювання сфери культури, галузі в цілому є найважливішим результатом 

і в той же час ефективним механізмом управління, оскільки вона спрямовує і 

мобілізує науково-технічний, виробничо-технологічний, фінансово-

економічний, соціальний і організаційний потенціали на досягнення високого 

рівня конкурентного потенціалу. 

Кожен окремий суб’єкт господарювання сфери культури може 

характеризуватися наявністю однієї або декількох напрямків розвитку при 

послідовній їх реалізації. Для сфери культури в цілому органами державного 

управління повинна бути вироблена така стратегія розвитку, яка може бути 

реалізована певними програмними заходами розвитку сфери культури на 

період часу при застосуванні сучасних засобів, методів, інструментів. Яка б 

модель управління сферою культури ні вибиралася в якості базової для країни, 

в умовах невизначеного в часі впливу факторів зовнішнього середовища 
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принципи і механізми реалізації на практиці можуть значно коригуватися. 

Методи розвитку для кожного господарюючого суб’єкта сфери культури 

будуть відрізнятися від типової стратегії, так як вона об’єктивно визначається 

своєрідністю впливу зовнішнього середовища на організацію та її потенціал. 

Для вирішення орієнтованих завдань у сфері культури представляється 

обґрунтованим систематизувати здійснювані управлінські рішення при 

конкретизації окремих функцій управління на всіх рівнях влади: державному, 

регіональному та муніципальному. Узгодженість прийнятих управлінських 

рішень є основним з елементів формується дієвої системи управління 

розвитком у сфері культури на період часу. При цьому вдосконалення 

проведеної культурної політики дозволить досягти поставлені орієнтири 

розвитку окремими суб’єктами господарювання даної структурної складової, 

культурної галуззю в цілому. 

Реалізація та конкретизація функцій управління у сфері культури на різних 

рівнях управлінської ієрархії стає необхідною. Це дозволить досягати 

поставлені орієнтири розвитку при комплексному підході до вирішення завдань 

за допомогою формуванні такої базової стратегії розвитку сфери культури, яка 

відповідатиме сучасним вимогам ринку, ґрунтуватися на попередньому досвіді 

реагування на зміни у зовнішньому та внутрішньому середовищі при 

узгодженості прийнятих управлінських рішень на державному, регіональному 

та муніципальному рівнях влади. 

В даний час стає необхідним формування такої культурної політики на 

державному рівні управління, яка дозволить досягати довгострокових цілей 

діяльності організації, сфери культури в цілому. У цьому зв’язку, при 

здійсненні державними органами управління дієвої економічної політики, 

розвиток сфери культури буде здійснюватися системно, що сприятиме 

збільшенню числа зовнішніх факторів конкурентної переваги. На основі 

визначення конкурентних переваг, якими володіє організація сфери культури, 

залежить в цілому і стратегія розвитку суб’єкта господарювання, яка дозволяє 

визначити, рішення яких тактичних і стратегічних заходів найбільш доцільно в 
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умовах, що складаються. 

Стратегічна орієнтація на досягнення поставлених цілей повинна бути 

підпорядкована єдиній культурній політиці, а найбільш перспективні напрямки 

розвитку повинні визначатися згідно з існуючими пріоритетам у розвитку тих 

видів діяльності, які є найбільш конкурентоспроможними. 

У даний час державою повинні бути вироблені заходи, що сприяють не 

тільки зростанню ефективності функціонування окремих організацій 

культурної сфери, розвиток яких пов’язується з вирішенням пріоритетних 

завдань у галузі, а й реалізація управлінських рішень, спрямованих на розвиток 

сфери культури як єдиного цілого, надання культурних благ і послуг населенню 

з метою підвищення культурного рівня нації. У цьому зв’язку стає необхідним 

комплексний підхід, що сприяє дієвому управлінню розвитком сфери культури 

на перспективу. Комплексний підхід повинен бути спрямований на: 

вдосконалення взаємодії органів державної влади, регіональних органів 

управління та органів місцевого самоврядування муніципальних утворень з 

господарюючими суб’єктами сфери культури; впровадження інформаційних та 

комунікаційних технологій у процесі реалізації поставлених орієнтирів 

розвитку сфери культури; забезпечення відкритості у діяльності органів 

державної влади при вдосконаленні механізму управління сферою культури; 

забезпечення загальнодоступності державних інформаційних ресурсів; 

створення умов для ефективної взаємодії між органами державної влади та 

населенням на основі використання інформаційних та комунікаційних 

технологій з метою підвищення соціально-економічної ефективності розвитку 

сфери культури. 

В умовах формуються правової держави у нашій країні видається 

важливим підвищення рівня і значущості прийнятих управлінських рішень з 

боку державних органів влади, що в даний час уповільнює процес формування 

ринкових відносин в даному секторі економіки і не дозволяє організаціям 

культури ефективно взаємодіяти з іншими суб’єктами ринку. При цьому слід 

розрізняти прийняті державою заходи, як за ступенем їх обґрунтованості, так і 
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за спрямованістю на короткий період часу або на тривалу перспективу, що 

сприятиме кращому освоєнню сучасних моделей управління. Заходи, 

спрямовані на вирішення завдань у сфері культури, вимагають не тільки 

залучення значної кількості фінансових, матеріальних, виробничих, трудових 

ресурсів до організацій, що надають послуги культурного спрямування 

населенню, але і вдосконалення функцій управління на різних рівнях влади. 

Формування дієвої стратегії управління розвитку культурної галузі 

безпосереднім чином взаємозв’язане з визначенням напрямків розвитку 

окремих організацій даної структурної складової. При реалізації поточних 

завдань, постійному аналізі діяльності суб’єкта господарювання, конкурентів, 

моніторингу факторів зовнішнього середовища пропоновані напрямки розвитку 

можуть коригуватися. У результаті в сфері культури можуть скластися 

різноспрямовані стратегії розвитку діяльності окремих організацій, для 

ефективного управління якими державою повинні бути прийняті 

системоутворюючі заходи щодо формування ефективного механізму 

управління розвитком сфери культури як єдиного цілого на тривалий період 

часу. Для самих організацій, що надають послуги культурного спрямування 

населенню, наявність альтернатив розвитку дозволить керівництву визначати 

оптимальні напрямки розвитку підприємства в певний період часу при 

наявності обмеженої кількості ресурсів. 

Цілеспрямоване і найбільш повне здійснення основних функцій 

управління можливо в результаті прийняття конкретних економічних, 

соціальних, фінансових, інноваційних, організаційних, інвестиційних та інших 

заходів у процесі планово-розрахункових обґрунтувань, прогнозування, 

організації, регулюючих впливів, програмування, контролю, обліку та аналізу 

діяльності сфери культури, окремих суб’єктів господарювання даної 

структурної складової. Кожна з функцій управління розвитком сфери культури 

повинна тісно корелювати з іншими, мати свої орієнтації: економічну, 

маркетингову, соціальну, структурно-організаційну, фінансову, інноваційну, 

міжрегіонального і міжнародного співробітництва та виступати основним 
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елементом як системи в цілому, так і механізму управління. 

У сфері культури при формуванні стратегії управління розвитком доцільно 

фокусуватися на реалізації трьох напрямів, які дозволять підвищити 

ефективність функціонування організацій сфери культури, культурної галузі в 

цілому: спеціалізація по сегменту, що дозволить пропонувати культурну 

продукцію високої якості за високою ціною певної групи покупців, що 

пред’являють до продуктів, послугах культурного спрямування високі вимоги. 

Дане положення дозволить підвищити споживчу цінність конкретного виду 

продукції; спеціалізація по продукту, що дозволить підвищити вимоги до якості 

пропонованої культурної продукції, вся увага буде сконцентрована на 

вдосконаленні використовуваних ринкових інструментів. При цьому зростання 

інвестиційної привабливості організації, що пропонує такий продукт, дозволить 

диференціювати джерела залучення інвестиційних ресурсів, що у свою чергу 

сприятиме збільшенню трудового, виробничого, інноваційного, конкурентного 

потенціалів; спеціалізація по ринку. Даний напрям стає обґрунтованим при 

розширенні інтеграційного співробітництва всередині культурної галузі, як на 

внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. При цьому особливу значимість 

набуває розвиток регіональної мережі культурного обслуговування, що 

дозволить знизити соціально-економічну диференціацію, яка постійно 

збільшується, між окремими територіальними утвореннями, як за рівнем 

доходів, так і за рівнем споживання культурних благ і послуг різними 

категоріями населення. 

Для різних суб’єктів господарювання культурної галузі в якості 

домінуючої виступають різні моделі управління. Однак вони не розглядаються 

як взаємодоповнюючі один одного. У умовах, що складаються перш за все 

необхідно відмовитися від протиставлення моделей управління сферою 

культури, що в кінцевому підсумку сприятиме подоланню або зниження 

існуючих протиріч і дозволить підвищити ефективність прийнятих 

управлінських рішень. 

Виявлення рівня відносної ефективності функціонування організації 



597 

 

культури, вираженого ринковими критерієм соціально-економічної значущості 

надаються культурних послуг, реалізованих проектів, програм при отриманні 

найбільшого економічного результату за допомогою мінімізації витрат 

дозволяє визначити критерії ефективності управління розвитком сфери 

культури. Однак складність визначення таких критеріїв обумовлена високим 

ступенем невизначеності у прийнятті управлінських рішень на всіх рівнях 

влади. 

При формуванні стратегічних орієнтирів розвитку сфери культури сучасні 

методи управління, застосовувані у сфері культури, повинні супроводжуватися 

зростанням рівня інноваційного розвитку через удосконалення інноваційно-

інвестиційних механізмів ефективного розвитку суб’єкта господарювання 

культурної галузі, що сприятиме комплексному вирішенню існуючих проблем. 

Реалізація методу проектів представляє собою один з напрямків 

підвищення ефективності управління сферою культури. Необхідність 

застосування методу проектів обґрунтована зростаючою потребою організацій 

сфери культури щодо залучення додаткових фінансових коштів, що стало 

наслідком зниження рівня бюджетного фінансування. При розробці проекту в 

першу чергу повинна бути чітко визначена проблема, яка потребує вирішення, 

а також повинна бути обґрунтована доцільність реалізації проекту. При 

визначенні проблеми враховуються такі її складові як реальність 

(підтверджується соціологічними дослідженнями, статистикою, проведеними 

моніторингами), конкретність, можливість реалізації, а також оцінюються 

соціальні (соціальна значимість, унікальність, громадський резонанс) та 

фінансово-економічні фактори (економічна ефективність проекту, зустрічне 

фінансування). У проекті повинні бути чітко сформульовані цілі та завдання, 

розроблено стратегію та визначено методи досягнення поставлених цілей, 

визначено очікувані результати та показники, за якими оцінюється 

ефективність реалізації проекту. Необхідною частиною проекту є робочий план 

його реалізації та пропозиції щодо подальшого розвитку проекту. Бюджет 

проекту повинен включати докладний кошторис і детальні коментарі по кожній 
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статті витрат, а також інформацію за всіма джерелами фінансування. 
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