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ТЕМА 6 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ В УМОВАХ 

ЗДІЙСНЕННЯ СЬОГОДЕННИХ РЕФОРМ 
 

 

План лекції 

1. Вищий та центральний рівень організації виконавчої влади в 

Україні.  

2. Система та повноваження органів місцевого самоврядування 

та державного управління на регіональному рівні. 

3. Актуальні проблеми реформування органів місцевого 

самоврядування. 

 

1. Вищий та центральний рівень організації 

виконавчої влади в Україні 

 

Відповідно до статті 102 Конституції України Президент України є 

главою держави і виступає від її імені, є гарантом державного 

суверенітету, територіальної цілісності України, додержання 

Конституції України, прав і свобод людини і громадянина.  

Президент України не очолює жодну з гілок влади, але має вплив 

на діяльність кожної з них. Статус та повноваження Президента 

України, а також порядок його обрання визначені Конституцією 

України.  

Президент України обирається громадянами України на основі 

загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного 

голосування строком на п’ять років.  

Основні повноваження Президента України закріплені у статті 

106 Конституції України. Глава держави здійснює також інші 

повноваження, визначені Конституцією України.  

Президент України не може передавати свої повноваження іншим 

особам або органам.  

Глава держави користується правом недоторканності на час 

виконання повноважень. За посягання на честь і гідність Президента 

України винні особи притягаються до відповідальності на підставі 

закону.  

http://www.president.gov.ua/content/chapter05.html#102
http://www.president.gov.ua/content/chapter05.html#s106
http://www.president.gov.ua/content/chapter05.html#s106
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Президент України виконує свої повноваження до вступу на пост 
новообраного Президента України. Повноваження глави держави 
припиняються достроково у разі відставки; неможливості виконувати 
свої повноваження за станом здоров’я; усунення з поста в порядку 
імпічменту; смерті. Звання Президента України охороняється законом 
і зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був 
усунений з поста в порядку імпічменту.  

Згідно з Конституцією, в Україні встановлено три організаційно-
правові рівні органів виконавчої влади: вищий, центральний та 
місцевий. Вищим органом у системі виконавчої влади є Кабінет 
Міністрів України. Центральний рівень утворюють міністерства, 
державні комітети, центральні органи виконавчої влади, прирівняні 
до державних комітетів, та центральні органи виконавчої влади зі 
спеціальним статусом.  

Місцевий або територіальний рівень становлять органи виконавчої 
влади загальної компетенції – Рада Міністрів АРК, обласні, районні, 
Київська та Севастопольська міські державні адміністрації; органи 
спеціальної (галузевої та функціональної) компетенції, які безпосередньо 
підпорядковані ЦОВВ або перебувають у подвійному підпорядкуванні – 
центральному і місцевому органу виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів 
виконавчої влади. За Конституцією України передбачено, що до 
складу Кабінету Міністрів України входять Прем’єр-міністр України, 
Перший віце-прем’єр-міністр, три віце-прем’єр-міністри, міністри. 
Прем’єр-міністр України призначається Президентом України за 
згодою більше ніж половини від конституційного складу Верховної 
Ради України. Персональний склад Кабінету Міністрів України 
призначається Президентом України за поданням Прем’єр-міністра 
України. Прем’єр-міністр України керує роботою Кабінету Міністрів 
України, спрямовує її на виконання Програми діяльності Кабінету 
Міністрів України, схваленої Верховною Радою України. 

За ст. 116 Конституції Кабінет Міністрів України: 
1) забезпечує державний суверенітет і економічну самостійність 

України, здійснення внутрішньої і зовнішньої політики держави, 
виконання Конституції і законів України, актів Президента України; 

2) вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і 
громадянина; 

3) забезпечує проведення фінансової, цінової, інвестиційної та 
податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, 
соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, 
екологічної безпеки і природокористування; 
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4) розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, 

науково-технічного, соціального і культурного розвитку України; 

5) забезпечує рівні умови розвитку всіх форм власності; здійснює 

управління об’єктами державної власності відповідно до закону; 

6) розробляє проект закону про Державний бюджет України і 

забезпечує виконання затвердженого Верховною Радою України 

Державного бюджету України, подає Верховній Раді України звіт про 

його виконання; 

7) здійснює заходи щодо забезпечення обороноздатності і 

національної безпеки України, громадського порядку, боротьби зі 

злочинністю; 

8) організовує і забезпечує здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності України, митної справи; 

9) спрямовує і координує роботу міністерств, інших органів 

виконавчої влади; 

10) виконує інші функції, визначені Конституцією та законами 

України, актами Президента України. 

Кабінет Міністрів є центром державного управління, ефективність 

роботи якого ґрунтується на підтримці парламенту та Президента 

України. Він є відповідальним перед Президентом України, під-

контрольним і підзвітним Верховній Раді України у межах, 

передбачених Конституцією України  

Центральні органи виконавчої влади здійснюють свої повноваження 

на всій території України як безпосередньо, так і через утворені ними 

територіальні (регіональні) підрозділи (органи).  

В Україні міністерство є головним (провідним) органом у системі 

центральних органів виконавчої влади в забезпеченні впровадження 

державної політики у визначеній сфері діяльності. Міністерство у 

процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими 

центральними і місцевими органами державної виконавчої влади, 

органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування, представницькими органами, а також з відповідними 

органами інших держав. 
Згідно з Указом Президента «Про оптимізацію системи центральних 

органів виконавчої влади» від 09.12.2010 р., та наступними змінами до 
нього в Україні утворено такі міністерства: аграрної політики та 
продовольства; внутрішніх справ; екології та природних ресурсів; 
економічного розвитку і торгівлі; енергетики та вугільної промисловості; 
закордонних справ; інфраструктури; культури; надзвичайних ситуацій; 
оборони; освіти і науки, молоді та спорту; охорони здоров’я; 
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регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства; соціальної політики; фінансів; юстиції. 

До центральних органів виконавчої влади відносяться: служби 
(авіаційна, архівна, ветеринарна та фітосанітарна, виконавча, міграційна, 
податкова, санітарно-епідеміологічна, експортного контролю, з 
лікарських засобів та ін.), агентства (автомобільних доріг, водних 
ресурсів, екологічних інвестицій, з питань науки, інновацій та 
інформатизації, лісових ресурсів, земельних ресурсів та ін), інспекції 
(техногенної безпеки, сільського господарства, з контролю за цінами, з 
питань захисту прав споживачів, з питань праці та ін.), а також 
Адміністрація Державної прикордонної служби, Національне агентство з 
питань підготовки та проведення в Україні фінальної частини 
чемпіонату Європи 2012 року з футболу та реалізації інфраструктурних 
проектів, Пенсійний фонд України. 

Центральний рівень органів виконавчої влади утворюють також 
ЦОВВ зі спеціальним статусом. Це новий вид органів виконавчої 
влади, особливість яких полягає в тому, що всі питання їх правового 
статусу та взаємовідносин з іншими органами мають вирішуватися 
шляхом прийняття законів, що визначають порядок діяльності й 
повноваження саме цих ЦОВВ. ЦОВВ зі спеціальним статусом мають 
особливі завдання та повноваження. Щодо них можуть встановлюватися 
спеціальні умови утворення, реорганізації та ліквідації, підконтрольності 
та підзвітності. До ЦОВВ України зі спеціальним статусом 
віднесено: Антимонопольний комітет України, Державний комітет 
телебачення і радіомовлення України, Фонд державного майна 
України, Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України, Національне агентство України з питань 
державної служби. 

Окрему складову становлять Центральні органи виконавчої влади, 
діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів 
України через відповідних членів Кабінету Міністрів України. 

Трансформаційні процеси, що відбуваються сьогодні в економічній, 
соціальній, політичній сферах суспільства, мають наслідком 
необхідність підвищених вимог до системи органів державної влади. 
Однак система виконавчої влади в Україні залишається недостатньо 
ефективною, рівень її організуючого впливу на суспільні процеси не 
задовольняє потреби динамічного розвитку громадянського суспільства, 
формування соціально-економічного укладу та демократичної 
правової держави. 

Про низьку ефективність виконавчої влади свідчать: соціальні 

індикатори, насамперед – рівень безробіття і реальних доходів 
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населення; неефективне управління державною власністю, внаслідок 

чого величезний виробничий потенціал фактично не працює на 

державу; невиправдане втручання держави в діяльність суб’єктів 

господарювання, що гальмує розвиток підприємництва в Україні та 

інші фактори. Ця ситуація є свідченням необхідності вироблення 

дієвих механізмів реформування системи органів виконавчої влади 

з метою підвищення ефективності її функціонування.  

Реформування організаційних структур виконавчої влади є 

найбільш складною проблемою адміністративної реформи в Україні. 

Тут потрібен системний підхід, який дозволяє визначати оптимальні 

для потреб України кількість та структуру органів виконавчої влади. 

Як зазначається у Концепції адміністративної реформи в Україні, 

заходи реформування мають ґрунтуватися на вироблених світовою 

практикою принципових засадах функціонування виконавчої влади у 

демократичній, соціальній, правовій державі, серед яких ключове 

значення мають такі:  

– пріоритетність законодавчої регламентації функцій, повноважень 

та порядку діяльності органів виконавчої влади;  

– незалежність здійснення функцій та повноважень виконавчої 

влади від органів законодавчої і судової влади у межах, визначених 

Конституцією і законами України;  

– здійснення внутрішнього та судового контролю за діяльністю 

органів виконавчої влади та їх посадових осіб, насамперед, з позиції 

забезпечення поваги до особи та справедливості, а також постійного 

підвищення ефективності державного управління;  

– відповідальність органів виконавчої влади, їх посадових осіб 

за свої рішення, дії чи бездіяльність перед громадянами, права яких 

були порушені;  

– запровадження механізму контролю за функціонуванням 

виконавчої влади з боку суспільства через інститути парламентської і 

прямої демократії, передбачаючи, що вищі посади в ключових органах 

виконавчої влади є політичними посадами;  

– принципи ефективності, відкритості та доброчесності в роботі 

уряду та інших органів виконавчої влади.  

 

2. Система та повноваження органів місцевого самоврядування 

та державного управління на регіональному рівні 

 

Законом «Про місцеве самоврядування в Україні» визначено, що 

місцеве самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та 
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реальна здатність територіальної громади – жителів села чи 

добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, 

селища, міста – самостійно або під відповідальність органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування вирішувати питання 

місцевого значення в межах Конституції і законів України.  

Система місцевого самоврядування в структурно-організаційному 

плані являє собою сукупність органів місцевого самоврядування, органів 

самоорганізації населення та організаційних форм, за допомогою яких 

відповідна територіальна громада або її складові частини здійснюють 

завдання та функції місцевого самоврядування, вирішують питання 

місцевого значення. 

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.  

Відповідно до ст. 5 Закону система місцевого самоврядування 

включає: 

– територіальну громаду; 

– сільську, селищну, міську раду; 

– сільського, селищного, міського голову; 

– виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; 

– районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст; 

– органи самоорганізації населення.  

У містах з районним поділом за рішенням територіальної громади 

міста або міської ради 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.  

Дамо коротку характеристику кожного елемента системи місцевого 

самоврядування.  

Територіальна громада – це 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.  

У пункті 1 ст. 6 зазначеного закону чітко закріплено принципове 

положення про статус територіальної громади. Зокрема, зазначається, 
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що територіальна громада села, селища, міста є первинним суб’єктом 

місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень.  

Територіальна громада наділена конкретною правосуб’єктністю, а 

саме: правом формування відповідних органів; правом проведення 

місцевих референдумів; правом управління місцевими бюджетами та 

комунальною власністю тощо.  

Представницький орган місцевого самоврядування – це виборний 

орган (рада), який складається з депутатів і, відповідно до закону, 

наділяється правом представляти інтереси територіальної громади та 

приймати від її імені рішення.  

З урахуванням особливостей адміністративно-територiального 

устрою нашої держави система представницьких органів місцевого 

самоврядування складається з двох рівнів: сільські, селищні, міські 

ради (надалі – місцеві ради); районні та обласні ради. 

Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого 

самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади 

та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження 

місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та 

іншими законами.  

Обласні та районні ради є органами місцевого самоврядування, що 

представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, 

міст, у межах повноважень, визначених Конституцією України, цим та 

іншими законами, а також повноважень, переданих їм сільськими, 

селищними, міськими радами.  

Отже, місцеві ради як представницькі органи: це – виборні органи, 

що складаються з депутатів, обраних безпосередньо територіальною 

громадою; акумулюють інтереси територіальних громад і володіють 

правом представляти їх; мають виняткове право приймати рішення 

від імені територіальної громади.  

Відповідно до п. 2 ст. 5 Закону «Про місцеве самоврядування в 

Україні» у містах із районним поділом за рішенням територіальної 

громади міста або міської ради можуть утворюватися районні в місті 

ради, які, у свою чергу, формують виконавчі органи та обирають 

голову ради, який одночасно є і головою її виконавчого комітету.  

Органи самоорганізації населення – це представницькі органи, що 

створюються жителями, які на законних підставах проживають на 

території села, селища, міста або їх частин, для вирішення завдань, 

передбачених Законом «Про органи самоорганізації населення». 

Органами самоорганізації населення є: будинкові, вуличні, квартальні 

комітети; комітети мікрорайонів; комітети районів у містах; 
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сільські, селищні комітети. Одним із прикладів створення таких 

органів самоорганізації є кондомініуми.  

Виконавчі органи місцевого самоврядування – органи, які, 

відповідно до Конституції України та Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», створюються сільськими, селищними, 

міськими, районними в містах (у випадку їх створення) радами для 

здійснення виконавчих функцій і повноважень місцевого самоврядування, 

реалізації рішень, ухвалених територіальними громадами, відповідними 

радами у межах, визначених законами.  

До виконавчих органів належать виконавчий комітет ради, а також 

відділи, управління та інші виконавчі органи, які можуть створюватися 

сільською, селищною, міською, районною у місті радою у межах 

затверджених нею структури та штатів, з метою здійснення 

повноважень, що належать до компетенції рад (ст. 54).  

Ще одним елементом системи місцевого самоврядування є 

сільський, селищний, міський голова, який відповідно до ст. 12 Закону 

«Про місцеве самоврядування в Україні» є головною посадовою 

особою територіальної громади відповідно села (добровільного 

об’єднання в одну територіальну громаду жителів кількох сіл), 

селища, міста.  

Посадова особа органів місцевого самоврядування – особа, яка 

працює в органах місцевого самоврядування, має відповідні посадові 

повноваження у здійсненні організаційно-розпорядчих та консульта-

тивно-дорадчих функцій та отримує заробітну плату за рахунок 

місцевого бюджету.  

Повноваження місцевого самоврядування – це визначені 

Конституцією і законами України, іншими правовими актами права і 

обов’язки територіальних громад, органів місцевого самоврядування із 

здійснення завдань та функцій місцевого самоврядування. 

У загальному вигляді найважливіші питання, віднесені до відання 

місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, ст. 143 якої 

передбачає, що територіальні громади села, селища, міста безпосередньо 

або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють 

майном, що є в комунальній власності; затверджують програми 

соціально-економічного та культурного розвитку і  контролюють їх 

виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-

територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють 

місцеві податки і збори відповідно до закону; забезпечують проведення 

місцевих референдумів та реалізацію їх результатів; утворюють, 

реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації 



 

М. О. Багмет, В. М. Ємельянов 
 

 

140 

і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю; вирішують 

інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої 

компетенції. 
Деталізуються та конкретизуються повноваження місцевого 

самоврядування в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні», в 
галузевому законодавстві та в інших правових актах.  

За своєю структурою повноваження місцевого самоврядування 
включають: власні (самоврядні) повноваження, здійснення яких 
пов’язане з вирішенням питань місцевого значення, наданням громадських 
послуг населенню; делеговані повноваження (окремі повноваження 
органів виконавчої влади надані законом органам місцевого 
самоврядування), здійснення яких пов’язане з виконанням функцій 
виконавчої влади на місцях. 

Територіальні громади, як первинні суб’єкти місцевого 
самоврядування, правомочні безпосередньо розглядати та вирішувати 
будь-яке питання, віднесене до самоврядних повноважень. 

Закон «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає групи 
повноважень місцевого самоврядування в таких сферах та галузях: 

– соціально-економічного і культурного розвитку, планування 
та обліку; 

– бюджету, фінансів і цін; 
– управління комунальною власністю; 
– житлово-комунального господарства, побутового, торговельного 

обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку; 
– будівництва; 
– освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і спорту; 
– регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

природного середовища; 
– соціального захисту населення; 
– зовнішньоекономічної діяльності; 
– оборонної роботи; 
– вирішення питань адміністративно-територіального устрою; 
– забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод 

і законних інтересів громадян; 
– відзначення державними нагородами, відзнаками Президента 

України та присвоєння почесних звань України. 
Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі 

здійснюють місцеві державні адміністрації. Місцева державна 
адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до 
системи органів виконавчої влади.  
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Місцева державна адміністрація в межах своїх повноважень 

здійснює виконавчу владу на території відповідної адміністративно-

територіальної одиниці, а також реалізує повноваження, делеговані їй 

відповідною радою.  

Місцеві державні адміністрації діють на засадах: відповідальності 

перед людиною і державою за свою діяльність; верховенства права; 

законності; пріоритетності прав людини; гласності; поєднання 

державних і місцевих інтересів.  

Місцеві державні адміністрації знаходяться відповідно в обласних і 

районних центрах, містах Києві та Севастополі. Склад місцевих 

державних адміністрацій формують голови місцевих державних 

адміністрацій. Рекомендаційні переліки управлінь, відділів та інших 

структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, а також 

типові положення про них затверджуються Кабінетом Міністрів 

України. 

Повноваження органу виконавчої влади – це закріплені за ним 

права і обов’язки. Обсяг повноважень, закріплених за кожним 

органом виконавчої влади відповідно до покладених на нього 

завдань і функцій виражає їх компетенцію. 

Повноваження місцевих державних адміністрацій визначені 

статтею 119 Конституції України та Законом України «Про місцеві 

державні адміністрації» і поділяються на власні і 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. 

До відання місцевих державних адміністрацій у межах і формах, 

визначених Конституцією і законами України, належить вирішення 

питань:  

1) забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян;  

2) соціально-економічного розвитку відповідних територій;  

3) бюджету, фінансів та обліку;  

4) управління майном, приватизації, сприяння розвитку 

підприємництва та здійснення державної регуляторної політики;  

5) промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту 

і зв’язку;  

6) науки, освіти, культури, охорони здоров’я, фізкультури і 

спорту, сім’ї, жінок, молоді та неповнолітніх;  

7) використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;  
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8) зовнішньоекономічної діяльності;  

9) оборонної роботи та мобілізаційної підготовки;  

10) соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної 

плати.  

Місцеві державні адміністрації вирішують й інші питання, 

віднесені законами до їх повноважень.  

До компетенції місцевих державних адміністрацій входить 

забезпечення в межах відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці виконання Конституції, законів країни, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади; 

законності, правопорядку, додержання прав і свобод громадян; 

виконання державних і регіональних програм соціально-економічного і 

культурного розвитку, програм охорони довкілля, програм  

національно – культурного розвитку меншин; підготовки і виконання 

відповідних бюджетів; управління, переданими в законному порядку 

об’єктами державної власності; здійснення державного контролю в 

межах, визначених законодавством; взаємодії з органами місцевого 

самоврядування та реалізації інших наданих державою повноважень. 

Делеговані повноваження місцевих державних адміністрацій – це 

повноваження, що їх набувають адміністрації шляхом передачі їм для 

виконання від інших суб’єктів за власним рішенням останніх або 

на підставі закону. 

Місцеві державні адміністрації здійснюють повноваження 

місцевого самоврядування, делеговані їм відповідними радами, а 

також повноваження органів виконавчої влади вищого рівня, 

делеговані їм у межах, визначених законами, Кабінетом Міністрів 

України. Передача місцевим державним адміністраціям повноважень 

інших органів супроводжується передачею їм відповідних фінансових, 

матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення 

цих повноважень. 

Концепцією адміністративної реформи передбачається поступове 

реформування місцевих державних адміністрацій з урахуванням 

загальних тенденцій перетворення структурних та функціональних 

засад органів виконавчої влади. Метою реформування місцевих 

органів виконавчої влади є:  

– підвищення ефективності здійснення державної політики 

уряду на територіальному рівні;  

– спрямування їх діяльності на забезпечення реалізації прав і 

свобод громадян, розширення видів державних (управлінських) послуг 

та підвищення їх якості;  
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– гармонійне поєднання загальнодержавних та місцевих 

інтересів з урахуванням особливостей територіального розвитку;  
– сприяння становленню та розвитку місцевого самоврядування 

на основі його чіткого функціонального розмежування з повно-
важеннями виконавчої влади.  

 

3. Актуальні проблеми реформування органів 

місцевого самоврядування 
 
Місцеве самоврядування є могутнім потенціалом державотворення. 

Саме цей інститут грає значну роль у поєднанні в єдине ціле інтересів 
держави, суспільства та особистості, сприяє гармонізації прав і свобод 
людини і громадянина з інтересами держави і суспільства.  
Функціонування місцевого самоврядування має бути спрямовано на 
створення та підтримку сприятливого життєвого середовища, 
необхідного для всебічного розвитку людини, надання мешканцям 
територіальних громад якісних та доступних публічних послуг на 
основі сталого розвитку дієздатної громади. 

Сьогодні доводиться констатувати, що в Україні існуюча система 
місцевого самоврядування недостатньо ефективно виконує головну 
місію, закладену Конституцією – забезпечення права територіальних 
громад самостійно вирішувати питання місцевого значення.  

Необхідність реформування місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади викликана низкою причин.  

Через велику подрібненість територіальних громад, відсутність 
власних можливостей розвитку, старіння населення, значний відтік 
економічно активної його частини ускладнюються проблеми з 
наданням членам громад, насамперед сільських та селищних, якісних 
послуг, відповідальність за які несуть органи місцевого самоврядування.  

Необхідність постійної підтримки малочисельних громад з 
використанням системи дотацій вирівнювання, яка реалізується через 
районні бюджети, стримує розвиток малих міст – потенційних точок 
економічного зростання. 

Об’єктивні процеси розвитку України визначатимуть подальше 
прискорення темпів урбанізації. Це спричиняє зростання чисельності 
міського населення, розширення меж міст, ускладнення вирішення 
проблем забезпечення мешканців відповідною інфраструктурою, 
соціальними послугами. 

Усе це потребує, з одного боку, розширення повноважень 
представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування 
міст, з іншого – впровадження ефективних механізмів контролю за 
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економним та ефективним використанням місцевих ресурсів з боку 
членів їх територіальних громад. 

Суттєвого вдосконалення потребує і система територіальної 
організації влади, реформування якої має бути спрямоване на 
підвищення ефективності управління суспільним розвитком у 
просторовому вимірі.  

Існуюча система занадто громіздка, вимагає значних коштів для 
свого утримання, надмірно централізована, припускає дублювання 
функцій, притаманних органам місцевого самоврядування. Вона не 
адаптована до сучасних методів надання адміністративних послуг, 
зокрема інформаційно-комунікаційних технологій. 

Вирішення вищезазначених проблем неможливе без серйозного 
реформування системи місцевого самоврядування, метою якого має 
бути підвищення якості життя людини за рахунок створення умов для 
сталого розвитку територіальних громад як самостійних та 
самодостатніх соціальних спільнот, члени яких матимуть можливість 
ефективно захищати власні права та інтереси шляхом участі у 
вирішенні питань місцевого значення. 

Останнім часом на законодавчому рівні було прийнято декілька 
концепцій реформування місцевого самоврядування, які в цілому 
відповідають зазначеним принципам, спрямовані на підвищення 
спроможності органів місцевого самоврядування здійснювати  
регулювання і управління суттєвою частиною суспільних справ, які 
належать до їхньої компетенції, в інтересах населення. Серед таких 
документів необхідно відзначити Концепцію реформи місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в Україні (далі – 
Концепція), яку розроблено з урахуванням вимог Європейської хартії 
місцевого самоврядування, положень Програми економічних реформа 
на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна 
економіка, ефективна держава». 

У Концепції зазначається, що метою реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади є підвищення 
спроможності органів місцевого самоврядування створювати умови 
розвитку територіальних громад та їх об’єднань, а також забезпечення 
місцевими органами виконавчої влади, територіальними органів 
центральних органів виконавчої влади територіальної доступності для 
мешканців цих громад адміністративних, соціальних та інших послуг.  

Досягнення цієї мети передбачає: створення умов добровільного 
об’єднання територіальних громад, у яких створюються дієздатні 
органи місцевого самоврядування, спроможні виконувати законодавчо 
визначені повні та виключні власні, а також делеговані повноваження; 
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недопущення дублювання повноважень, функцій та завдань органів 
місцевого самоврядування різних рівнів; забезпечення відкритості та 
підзвітності населенню територіальних громад діяльності органів 
місцевого самоврядування та їх посадових осіб; розроблення механізмів 
контролю за якістю надання населенню адміністративних, соціальних 
та інших законодавчо визначених послуг відповідної якості; передачу 
від місцевих органів виконавчої влади та територіальних органів 
центральних органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування 
функцій, які мають найтісніший контакт з громадянином; створення 
достатніх матеріальних, фінансових та організаційних умов  
забезпечення виконання завдань органами місцевого самоврядування; 
реформування територіальної влади за принципом оптимального 
забезпечення населення адміністративними і соціальними послугами, 
яке зменшує диспропорції у доступі громадян до цих послуг та їх 
якості. 

Основними вимогами до реформування системи місцевого самовря-
дування, згідно з Концепцією, є наступні: 

– основою нової системи місцевого самоврядування мають стати 
об’єднані територіальні громади, які утворюються на добровільній основі 
за законодавчо визначеною процедурою з власними органами 
самоврядування, в тому числі виконавчими органами рад. У населених 
пунктах, жителі яких не отримали статусу територіальної громади, 
формуються органи самоорганізації населення, які входять до системи 
органів місцевого самоврядування відповідної територіальної громади; 

– відсутність на території територіальної громади інших 
територіальних громад; визначення чітких меж кожної територіальної 
громади; повсюдність юрисдикції органів місцевого самоврядування 
на територіях відповідних адміністративно-територіальних одиниць; 

– визначення повних та вичерпних обов’язкових повноважень 
органів місцевого самоврядування базового, районного та обласного 
рівня з обов’язковим застосуванням принципу субсидіарності;  

– формування повноважень місцевих органів виконавчої влади 
здійснюється після визначення повноважень на кожному рівні 
місцевого самоврядування;  

– повноваження до органів місцевого самоврядування передаються 
державою, якщо на відповідному рівні створено представницькі органи 
місцевого самоврядування та підпорядковані їм виконавчі органи; 

– у процесі передачі повноважень до органів місцевого 
самоврядування враховується їхня спроможність реалізувати ці 
повноваження; забезпечується достатній рівень фінансування 
повноважень органів місцевого самоврядування; 
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– законодавче визначення стандартів послуг (адміністративних 

та соціальних), що надаються на кожному рівні місцевого 

самоврядування; встановлення індикаторів та критеріїв оцінки якості 

надання цих послуг;  

– забезпечується ефективна та процедурно визначена система 

контролю з боку місцевих та центральних органів виконавчої влади за 

виконанням органами місцевого самоврядування Конституції та 

законів України;  

– створюється чітка система контролю за діяльністю органів 

місцевого самоврядування з боку мешканців територіальних громад та 

їх об’єднань; 

Основні вимоги до реформування системи територіальної 

організації влади сформульовані в документі наступним чином: 

– на рівні областей, Автономної Республіки Крим, міст Києва та 

Севастополя та на рівні районів діятимуть місцеві державні адміністрації, 

які наділяються повноваженнями контролю за законністю актів органів 

місцевого самоврядування на відповідній території, координують 

діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої 

влади; інші повноваження місцевих державних адміністрацій 

визначатимуться виходячи з принципу субсидіарності; 

– територіальні органи центральних органів виконавчої влади 

здійснюють контрольні функції щодо забезпечення виконання 

законодавства України на відповідній території, надають адміністративні 

послуги населенню та юридичним особам виходячи із принципу 

найбільшої прийнятності форми, способу їх надання та доступу до 

них, здійснюють постійний моніторинг щодо зменшення диспропорцій 

у доступі до послуг на відповідній території;  

– формування та структура територіальних органів центральних 

органів виконавчої влади має визначатися максимальним доступом 

громадян та юридичних осіб до послуг, що надаються цими органами. 

Процес реформування, згідно з Концепцією, розділений на два 

етапи: перший – підготовчий (2012 рік), другий етап – пов’язується з 

формуванням соціально-політичної бази реформи та її проведенням 

(2013-2015 роки).  

Очікуваними результатами реформування є, в першу чергу, 

формування територіальних громад, здатних і спроможних вирішувати 

питання місцевого значення; чіткий розподіл повноважень між 

рівнями органів місцевого самоврядування, місцевими органами 

виконавчої влади та територіальними органами центральних органів 
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виконавчої влади; організаційна та матеріальна автономія територіальних 

громад та органів місцевого самоврядування, наближення якості їх 

діяльності до принципів Європейської хартії місцевого самоврядування; 

наближення адміністративних послуг до мешканців територіальних 

громад та їх об’єднань, підвищення якості цих послуг; формування 

системи контролю з боку держави та населення за їх наданням; 

зменшення диспропорцій у доступі до послуг у різних територіальних 

громадах.  

Висновки 

Розв’язання проблеми базується на положеннях Конституції 

України, Європейської хартії місцевого самоврядування і здійснюється 

на засадах законності та верховенства права, державної підтримки 

місцевого самоврядування, партнерства між державою та місцевим 

самоврядуванням, правовій, організаційній та матеріальній автономності 

місцевого самоврядування; підзвітності та підконтрольності органів і 

посадових осіб місцевого самоврядування територіальній громаді та 

органам виконавчої влади у межах делегованих функцій, субсидіарності. 

Таким чином, метою реформування місцевого самоврядування в 

Україні є підвищення якості життя людини за рахунок створення умов 

для сталого розвитку територіальних громад як самостійних та 

самодостатніх соціальних спільнот, члени яких матимуть можливість 

ефективно захищати власні права та інтереси шляхом участі у 

вирішенні питань місцевого значення.  

Законодавчі документи щодо реформи місцевого самоврядування 

розроблені з урахуванням національного і міжнародного досвіду 

становлення та організації місцевого самоврядування, документів Ради 

Європи, з метою визначення засад розбудови оптимальної, ефективної 

системи належного, доброчесного місцевого самоврядування в Україні. 

Успіх цього процесу, розбудова дійсно ефективного інституту 

місцевого самоврядування, залежатиме від реального втілення у 

суспільно-політичну практику визначених орієнтирів і напрямів 

реформування. 

 

Запитання і завдання для самоконтролю: 
 

1. Вкажіть основні повноваження Президента. Як змінилися 

повноваження Президента України після внесення змін до Конституції? 

2. Які організаційно-правові рівні містить структура системи 

органів виконавчої влади? 
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3. Дайте визначення поняттям міністерство, державний комітет, 

ЦОВВ зі спеціальним статусом. 

4. Які органи державного управління реалізують виконавчу 

владу в областях і районах? 

5. Кому підзвітні та підконтрольні місцеві державні адміністрації?  

6. Які елементи належать до системи місцевого самоврядування 

в Україні? 

7. Розкрийте сутність поняття «місцеві ради». 

8. Назвіть основні напрямки реформування органів державної 

влади на сучасному етапі в Україні. В чому полягає суть сучасної 

адміністративної реформи? 

9. У чому полягають основні складові реформування системи 

місцевого самоврядування в Україні? 

10. Вкажіть особливості розвитку місцевого самоврядування на 

сучасному етапі. 
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