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Політико-правові основи розвитку 
органів місцевого самоврядування  

в Україні 
У статті автор висвітлює політико-правові засади розвитку місцевого самоврядування. 

Особлива увага зосереджена на ролі інститутів самоврядування в процесах політичного і 
культурного розвитку суспільства. Автор виклав основні принципи побудови і форми 
самоврядування громадян, пропонує шляхи їх розвитку. 

 
In this article the author tells about the legal basis of the local self-government development. Par-

ticular attention is paid to the role the institute of local self-government in political and cultural soci-
ety’s development. The author exposes the main of principle of structure and forms of self-government, 
proposes the ways of their development. 

П роцес становлення і розвитку 
с и с т е м и  м і с ц е в о г о 
самоврядування в незалежній 
Україні активно впливає на 

політичні і соціально-економічні чинники 
розбудови громадянського суспільства, стає 
важливою  передумовою  створення 
демократичної і правової держави. 

Розвиток органів місцевого самоврядування 
в нашій державі відбувається під впливом 
досвіду західних стандартів місцевого 
самоврядування, практики державного 
будівництва в східноєвропейських країнах та 
державах СНД. Важливим чинником для 
розвитку інститутів самоврядування є процес 
глобалізації, який суттєво змінює суспільно-
політичні відносини, змінює принципи 
взаємодії міських територіальних громад, 
політичних організацій і органів місцевого 
самоврядування. 

На процес розвитку органів місцевого 
самоврядування намагаються впливати і органи 
державної влади, які не завжди сприяють 
демократичному функціонуванню інститутів 
місцевого самоврядування, перешкоджають 
процедурам прямої демократії, таким як 
вибори, референдуми, демонстрації та інші. 

Всі ці фактори викликають необхідність 

подальшого розвитку інститутів місцевого 
самоврядування, розробки нових принципів 
створення раціональної їх моделі, яка 
відповідала б вимогам сучасної демократії. 

Проблемами розвитку системи місцевого 
самоврядування активно займаються як 
науковці, так і практики державного 
будівництва. 

Активно цією темою займаються російські 
вчені К. Гордєєва, М. Ільїна, С. Панаріна, які 
досліджують об’єктивні і суб’єктивні фактори 
стабільності та нестабільності сучасних 
інститутів політичних систем [1]. 

Місцева демократія знаходиться в колі 
наукових інтересів різного роду громадських і 
міжнародних організацій. Наприклад, Рада 
Європи вивчає і сприяє розвитку місцевої 
демократії в східноєвропейських країнах та в 
Україні. Нормативні акти цієї організації є 
офіційним джерелом інформації про 
міжнародні стандарти місцевої демократії. 

Проблеми функціонування інститутів 
демократії на місцевому рівні досліджують 
Р.М. Максакова, М.Н. Марченко, В. Федоренко 
та інші [2]. 

Місце і роль інституту місцевого 
самоврядування в політичній системі 
незалежної України досліджували В. Григор’єв, 



 177 

 

Випуск 31. Політичні науки 

М.М. Корнієнко, М. Орзіх. Спеціальні 
політологічні дослідження з цієї теми здійснили 
Б. Андресюк [3], Ю. Крестєва [4], В. 
Горбатенко. 

В сучасних умовах державотворення в 
незалежній Україні на авангардне місце 
виходить проблема створення певних 
організаційно-політичних і правових умов, які б 
надали можливість сформувати дієві інститути 
місцевого самоврядування. Саме цей рівень 
влади має функціонально забезпечити 
вирішення важливих проблем життєдіяльності 
громадян. Важливо зрозуміти, що цей процес 
базується не тільки на свободі громадян, а й на 
рівності в розподілі благ і доступі до інформації 
та технологій. 

У зв’язку з цими завданнями перед органами 
місцевого самоврядування виникла важлива 
проблема створити таку модель нижчого рівня 
влади, яка в основі задовольняє вимоги 
українського суспільства і сприяє зміцненню 
соціальної стабільності в державі. 

Соціальні конфлікти потребують їх 
дослідження і розробки ефективних запобіжних 
дій стосовно їх втримання та методів боротьби 
з ними. Саме на органи місцевого 
самоврядування покладається це завдання і 
вимагає координації дій з суспільством. 

У сучасному суспільстві об’єктивно зростає 
роль інститутів місцевого самоврядування в 
процесах політичного, соціально-економічного 
та культурного розвитку суспільства. Активний 
пошук ефективної моделі демократичного 
правління залишається актуальним для 
української політико-правової науки і практики 
та потребує всебічного обґрунтування шляхів 
вдосконалення  інституту  місцевого 
самоврядування як політичного інституту. 

Дослідження політико-правових основ та 
практики демократичних перетворень свідчить 
про те, що чим більше ореол владного впливу, 
тим  більше  необхідно  поширювати 
демократичні  процедури на процеси 
державотворення і підвищувати роль первинної 
демократичної одиниці – громади. На наш 
погляд саме на нижчому рівні влади можна 
розвивати і зберегти демократію в її класичній 
формі. 

У Конституції незалежної України 
закріплено положення про те, що “...носієм 
суверенітету і єдиним джерелом влади в 
Україні є народ. Народ здійснює владу 
безпосередньо і через органи державної влади 
та місцевого самоврядування” [6]. Це 
положення має важливе значення, визнає місце 
і роль самоврядування органами влади, а також 
відокремлює його від державної влади і 
закріпляє його від державної влади та його 
системи публічної влади України. Таким 
чином, затверджується основний принцип 
народовладдя, що єдиним джерелом влади є 

народ. 
Місцеве самоврядування поруч з державою 

виступає рівноправним суб’єктом управління, але 
володіє самостійністю в межах своїх 
повноважень. Важливо зазначити і те, що роль і 
функції місцевого рівня публічної влади 
закріплено в Європейській Хартії місцевого 
самоврядування. “Місцеве самоврядування 
означає право і спроможність місцевих влад в 
межах закону здійснювати регулювання і 
управління суттєвою часткою державних справ, 
які належать до їхньої компетентності, під свою 
відповідальність та в інтересах місцевого 
населення” [7]. Це положення визначає, що 
інститути місцевого самоврядування не можуть 
бути підпорядковані будь-якій вищій структурі 
влади, але держава визначає межі повноважень 
і їх відповідальності тільки за вирішенням 
проблем суто місцевого рівня. 

Функції різних видів влади визначаються на 
основі певних принципів. Перший принцип в 
політичному житті закріпляє положення, що 
виконання повноважень повинно здійснюватися 
як найближче до реального життя громадян. 
По-друге, передача певних повноважень до 
центру можлива лише в тій мірі, коли ці 
повноваження можуть бути ефективніше 
здійснені на вищому рівні. По-третє, інститути 
влади необхідні не більш ніж органи місцевого 
самоврядування, але місцеві органи влади 
потребують певного рівня центральної 
адміністрації для того, щоб вона виконувала цю 
функцію. По-четверте, місцеве самоврядування 
є одною з форм публічної влади і здійснює 
перманентний зв’язок з іншими інститутами 
системи публічної влади, який передбачає таку 
співпрацю, що дозволить організаційно і 
матеріально їм виконати політичні і соціально-
економічні завдання.  

По - п ’ я т е ,  і н с т и т у т и  м і с ц е в о г о 
самоврядування повинні бути зорганізовані в 
певну соціально-політичну систему. Що дає їм 
більш ефективно виконати свої функції. 

Чинний Закон України про органи місцевого 
самоврядування визначає їх систему і принципи 
їх функціонування [8]. Оскільки місцеве 
самоврядування є насамперед формою 
самоорганізації громадян, то його формування 
як цілісної системи у межах усього суспільства 
передбачає  створення  і  наявність : 
територіальних громад; сільських, селищних і 
міських рад; сільських селищних і міських 
голів; виконавчих органів сільських, селищних 
і міських рад; районних та обласних рад, які 
представляють спільні інтереси територіальних 
громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації 
населення. 

В законодавчо-правових документах 
України і особливо в Конституції нашої 
держави дається визначення первинної ланки 
місцевого самоврядування: “Територіальна 
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громада – це жителі, об’єднані постійним 
проживанням у межах села, селища, міста, що є 
с а м о с т і й н и м и  а д м і н і с т р а т и в н о -
територіальними одиницями, або добровільне 
об’єднання жителів кількох сіл, що мають 
єдиний адміністративний центр” [9]. 

Районні, обласні та районні в містах 
територіальні громади рахуються як вторинні 
громади, що створені штучним шляхом, а 
звідси не мають право на місцеве 
самоврядування. 

Представницьким органом місцевого 
самоврядування є виборний орган, до складу 
якого обираються депутати і відповідно до 
закону наділяються правом делегувати інтереси 
територіальної громади і приймати від її імені 
рішення і розробляти механізми їх виконання. 
Сільські, селищні і міські ради є 
представницькими органами і саме вони 
представляють відповідні громади та їх 
інтереси, а також виконують повноваження 
місцевого самоврядування. Склад сільської, 
селищної і міської ради визначається 
відповідною радою самостійно, але згідно 
Закону України “Про вибори депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських 
голів” визначена найменша кількість депутатів 
ради – 15, а найбільша – 120. Чисельність 
населення конкретної території є основним 
критерієм при визначенні кількості депутатів 
міської ради. Строк повноважень місцевих рад 
– чотири роки [10]. 

Важливі функції в системі місцевого 
самоврядування виконує сільський, селищний, 
міський голова. Він виконує три основні 
завдання: представляє територіальну громаду у 
стосунках з іншими територіальними 
громадами та органами влади; головує на 
пленарних засіданнях відповідної ради та 
очолює виконавчий комітет відповідної ради. 

У законодавчо-правових документах 
України закріплено положення, що сільський, 
селищний, міський голова обирається за 
мажоритарною виборчою системою відносної 
більшості по єдиному одномандатному 
виборчому округу, межі якого співпадають з 
межами села, селища, міста. Одночасно 
визначено ценз осідлості – головою може бути 
обраний громадянин України, який проживає 
на території відповідної територіальної одиниці 
на день виборів. 

Треба зауважити, що законодавство 
передбачає умови дострокового припинення 
повноважень голови, якщо він: звертається з 
особистою заявою до відповідної ради про 
складання ним повноважень голови; припиняє 
своє громадянство; набирає законної сили 
обвинувальний вирок щодо нього; порушує 
вимоги щодо обмеження сумісності його 
діяльності з іншою роботою за винагороду; 
визнаний судом недієздатним, безвісно 

відсутнім і в разі його смерті. 
Виконавчими  органами  сільських , 

селищних, міських рад є їх виконавчі 
управління, відділи, комітети, які вони 
створили. 

В склад виконавчого комітету ради 
включаються відповідно міські, сільські і 
селищні голови, заступники голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, секретаря 
ради, керівників структурних підрозділів та 
інших посадовців. Основною формою роботи 
виконкому є його засідання, які скликаються не 
рідше одного разу на місяць. 

Важливим елементом самоврядування є 
діяльність квартальних, вуличних, будинкових 
комітетів, які називаються органами 
самоорганізації населення. Законодавство 
України передбачає можливості впровадження 
таких форм демократії в територіальних межах 
районів міст, але їх утворення не є 
обов’язковим для органів влади міста. 
Проблеми їх організації за ініціативою 
громадян, діяльності в правовому полі та 
нормативне забезпечення вирішуються разом з 
місцевими органами влади. 

Звернемо увагу на те, що законодавство 
нашої держави визначає районні та обласні 
ради органами місцевого самоврядування, які 
представляють спільні інтереси територіальних 
громад міст, сіл та селищ. Досвід роботи і 
аналіз основних напрямків діяльності 
представницьких органів влади свідчить, що 
свої виконавчі функції вони делегують 
районним  та  обласним  державним 
адміністраціям. Держава в свою чергу гарантує 
організаційно-правову, матеріальну і фінансову 
підтримку місцевого самоврядування, яке 
здійснюється в територіальних межах місцевої 
громади  на  демократичних  засадах 
народовладдя ,  законності ,  гласності , 
виборності, колегіальності, самостійності. 

Існуюча в Україні модель місцевого 
самоврядування потребує подальшого вивчення 
цієї форми народовладдя і пошуку більш 
досконалої моделі інститутів місцевого 
самоврядування з урахуванням попереднього 
вітчизняного та світового досвіду. 

З аналізу практики розвитку місцевого 
самоврядування в нашій державі до 1997 року 
можна зробити висновок, що за період з 1990 
по 1996 рр. йшов процес переходу реальної 
влади від органів КПРС до влади місцевих 
державних організацій та органів місцевого 
самоврядування. З прийняттям Конституції 
України 28 червня 1996 року було законодавчо 
з а к р і п л е н о  і с н у в а н н я  м і с ц е в о г о 
самоврядування в Україні, що стало гарантією 
незворотності процесу розвитку інститутів 
місцевого самоврядування. 

Досвід розвитку системи місцевого 
самоврядування в Україні свідчить про те, що 
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доктрина місцевого самоврядування визнається 
однією з провідних ідей державотворення в 
нашій державі. Позитивним є те, що з’явився 
активний муніципальний рух та Асоціації міст 
України, які законними методами відстоюють 
інтереси громадян та формують думку щодо 
подальшого розвитку своєї системи. Важливо, 
щоб у цих умовах Верховна Рада України та 
Конгрес регіональних та місцевих влад на 
основі попереднього досвіду державного 
будівництва запропонували демократичну 
модель місцевого самоврядування. В основі цієї 
моделі необхідно покласти принцип співпраці 
органів місцевого самоврядування з органами 
виконавчої влади, звільнити їх від політико-
адміністративної опіки органів місцевих 
державних адміністрацій. 

На наш погляд, основними шляхами 
розвитку системи місцевого самоврядування 
можуть бути: правове забезпечення усіх видів її 
діяльності; збалансування повноважень органів 
місцевого самоврядування та фінансово-
матеріальних ресурсів; підвищення ролі 
політичних партій і громадських організацій в 
різноманітних напрямках діяльності органів 
місцевого самоврядування; впровадження 
різних науково обґрунтованих управлінських 
моделей і технологій у діяльності всіх 
інститутів місцевого самоврядування; модель 
влади в кожному з міст України важливо 
створювати на основі прогресивних традицій з 
врахуванням ментальності представників 
територіальної громади; місцеві органи 
самоврядування  свою увагу повинні 
зосереджувати на створенні сприятливих умов 
для розвитку економіки міста, на посуванні 
сучасних соціально-економічних проектів, які 
створюють базу для соціального захисту 
населення; місцеве самоврядування слід 
будувати не за національними чи етнічними 
принципами, а на основі його призначення – 
вирішення місцевих проблем; розвивати життя і 
діяльність громади на основі: співпраці і 
конкуренції; громадському інтересі і 
державницьких ідеях; особистих пристрастях і 
матеріально економічних законах ринкової 
системи; прозора кадрова політика, нейтралітет 
в політичних пристрастях посадовця-
менеджера, професіоналізм і патріотизм 
посадовців муніципальних органів управління, 
якісний склад депутатського корпусу; систему 
місцевого самоврядування важливо розвивати з 
врахуванням європейського досвіду, наприклад, 
застосування норм магдебурзького права в 
управління містами тощо. 

Пошук нових організаційних і політико-
правових форм місцевого самоврядування не 
припиняється у всіх країнах світу. Вимоги 
дійсної демократії передбачають вибір тієї чи 
іншої форми організації влади на місцях 
виключно  самою  громадою . Одначе 

законодавство України обмежує територіальну 
громаду в цьому праві через закріплення в 
Законі України про місцеве самоврядування 
одної, загальної для всіх громад, формі. В 
загальному вигляді вона моделюється за 
принципом – сильний ініціативний мер – 
слабка, інертна рада. За останній рік існуюча 
модель організації влади в значній кількості 
міст України просувається до системи “сильна 
ініціативна рада – сильний мер”. Така модель 
стає типовою, але є і свої особливості у 
відносинах між суб’єктами влади (на основі 
традицій, соціально-економічних і політичних 
умов діяльності та якостями місцевої еліти). 

В сучасних умова державного будівництва 
слід звернути увагу на функції районних 
адміністрацій і їх взаємодії з органами 
місцевого самоврядування. Доцільно районним 
адміністраціям передати більше повноважень у 
забезпеченні безпосередньої життєдіяльності 
населення району. Їм слід надати можливість 
вирішувати  проблеми  комунального 
господарства,     благоустрою, організації 
ремонту і обслуговування будівельних споруд і 
архітектурних пам’яток. Одночасно на 
міському рівні управління важливо вирішувати 
питання міжрайонного рівня: екологія, 
транспорт, охорона здоров’я, дорожне 
господарство тощо. 

Модель існування районних рад з їх 
виконавчими органами вирішує ряд проблем 
місцевого рівня, а крім цього, через вибори 
розширює можливості територіальної громади 
в управлінні своїм районом. В цьому варіанті 
районна влада може використати деякі 
можливості у фінансовій сфері (власний 
бюджет з власними джерелами поповнення), 
більш широкі повноваження при розробці 
стратегії розвитку господарства району та інше. 

Сьогодні важливо звернути увагу і на органи 
самоорганізації населення, які виступають 
однією з ланок в системі органів місцевого 
самоврядування в Україні. Їх можна 
охарактеризувати як форму демократії, яка 
утворюється  громадянами за місцем 
проживання, виходячи з загальних інтересів, діє 
у визначених територіальних межах, виконує 
функцію сприяння місцевим органам влади, у 
своїй роботі спирається переважно на 
переконання і є засобом участі громадян в 
управлінні державними та громадськими 
справами. Членство в об’єднанні населення 
повинно бути вільним, а органами управління 
виступають загальні збори його членів, рішення 
яких повинні бути обов’язковими для виконання 
всіма членами об’єднання. Це утворення 
громадян вирішує проблеми ефективного 
управління своєю власністю і благоустрою 
території, утримання та збереження будови, 
житла та інші. 

Діяльність цієї форми об’єднання та її функції 
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визначені законодавством України і в тому числі 
Законом України “Про об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку”, що захищає 
власників житла і державою і міською владою. 
Але зауважимо, що ця форма самоорганізації 
сьогодні виконує завдання господарсько-
комунального характеру і слабо вирішує 
громадсько-політичні проблеми. 

Органи самоорганізації громадян за місцем 
проживання мають свої ознаки: їхня діяльність 
регулюється спеціальними законами; вони 
безпосередньо представляють інтереси міських 
територіальних громад; ці органи працюють в 
певних територіальних межах; органи 
самоорганізації не утворюють централізованої 
системи і їх діяльність носить локальний 
характер; вони мають свою матеріально-
фінансову базу і статус юридичної особи; мають 
свій платний апарат і здійснюють свої владні 
повноваження. 

Основними шляхами розвитку органів 
самоорганізації громадян, на нашу думку, можуть 
бути: розробка морально-психологічних і 

фінансово-економічних програм по залученню 
громадян до самоврядних процесів; перехід від 
представницької демократії до конкретного 
вирішення     конкретних проблем; постійне 
законодавче забезпечення і дієва участь 
громадян у соціальному контролі за діяльністю 
органів місцевого самоврядування і органів 
державного  управління ;  активний  і 
цілеспрямований вплив на формування 
громадської думки, орієнтація політичної і 
правової свідомості на підвищення цінності 
громадських ініціатив; формування основних 
умінь і навичок суспільно-політичної діяльності 
через постійно діючу консультативну систему. 

Важливо також поєднати зусилля органів 
самоорганізації громадян з діяльністю 
районних адміністрацій в місті, що буде 
оптимальною формою влади в сучасному місті, 
чим забезпечиться постійна присутність 
загальноміського інтересу в місті. Районні 
адміністрації будуть виконувати роль 
посередника між міською владою і органами 
самоорганізації населення. 
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