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У збірнику тез доповідей висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних 
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Таким чином, допомога молодим людям правильно почати свою трудову діяльність 

сприяє забезпеченню їх успішного руху на шляху до гідної праці. 
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УДК 352 (477)  
Колесник Т. В. 

к. е. н., доцент кафедри адміністративного менеджменту 

та альтернативних джерел енергії, 

Вінницький національний аграрний університет 
 

ОСОБЛИВОСТІ РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 

Формування реального місцевого самоврядування, яке б базувалося на принципах 

Європейської хартії місцевого самоврядування – одне з найбільш важливих та складних 

завдань розбудови України як демократичної держави. Сучасні системи місцевого 

самоврядування країн Європи сформувалися як результат розвитку національних держав за 

умов демократизації, урбанізації, переходу до правової системи стримувань і противаг та у 

відповідь на потреби сучасного суспільства, посилення руху за громадський контроль та 

спроби створити державу «загального добробуту» [1, с. 98 – 106]. 

Майже усі реформи децентралізації, які бухло реалізовано останнім часом у 

європейських країнах, супроводжувались збільшенням ресурсної бази органів місцевого 

самоврядування. Функціональні та процедурні реформи включали в себе комплекс заходів, 

спрямованих на децентралізацію повноважень органів державної влади і їх передачу 

органам місцевого самоврядування. У більшості європейських країн найбільш важливими 

завданнями проведення реформ децентралізації можна визначити такі: надання більш 

якісних послуг громадянам, підвищення результативності діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, наближення послуг до споживачів 

(впровадження принципу субсидіарності), досягнення прозорості дій публічної 

адміністрації, більш активне залучення громадян до прийняття рішень, консолідація 

бюджетної політики, розвиток ресурсної бази органів місцевого самоврядування. 

Відповідно до термінології Програми розвитку ООН [2, с. 182], можна характеризувати 

основні складові, притаманні «самоврядуванню»: 

1. Участь (Participation). Усі громадяни масть право голосу. 

2. Верховенство права (Rule of law). Правова система повинна бути справедливою й 

діяти однаково для всіх, особливо стосовно забезпечення прав людини. 

3. Прозорість (Transparency). Свобода інформації, її повнота й доступність для всіх, хто 

в ній зацікавлений. 

4. Відповідальність (Responsiveness). Діяльність органів державної влади має служити 

інтересам усіх членів суспільства. 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/wcadr_document?DOCUMENT_ID=75314&amp;DOCUMENT_TYPE=1
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/wcadr_document?DOCUMENT_ID=75314&amp;DOCUMENT_TYPE=1
http://www.businesslaw.org.ua/pracevlashtyvannya-molodi
http://www.businesslaw.org.ua/pracevlashtyvannya-molodi
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5. Орієнтація на консенсус (Consensus orientation). Дотримання балансу інтересів для 

досягнення широкого консенсусу як з місцевих (локальних), так і загальнодержавних 

питань та процедур. 

6. Справедливість (Equity). Добробут суспільства залежить від урахування інтересів 

кожного члена суспільства. 

7. Ефективність та результативність (Effectiveness and Еfficiency). Максимально 

ефективне використання ресурсів для задоволення потреб громадян. 

8. Підзвітність (Accountability). Органи державної влади на всіх рівнях та органи 

місцевого самоврядування мають бути підзвітні у своїй діяльності громадянам. 

Одночасно варто, зазначити, що на сьогодні керівництво Української держави здійснює 

системні кроки щодо реформування системи місцевого самоврядування. Урядом України з 

1 квітня 2014 р. схвалено Концепцію реформування місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні, метою якої є визначення напрямів, механізмів і 

строків формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади для створення й підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян, 

надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого 

народовладдя, задоволення інтересів громадян у всіх сферах життєдіяльності на відповідній 

території, узгодження інтересів держави та територіальних громад. 

На першому підготовчому етапі її впровадження (2014 р.) передбачено проведення 

широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи з питань реформування місцевого 

самоврядування та територіальної організації влади, а також завершення формування 

законодавчої бази з питань діяльності органів місцевого самоврядування та органів 

виконавчої влади на новій територіальній основі з визначенням їх повноважень і ресурсного 

забезпечення відповідно до вимог Концепції [3, с. 78 – 96]. 

На другому етапі реалізації Концепції (2015 – 2018 рр.) передбачено уніфікувати та 

стандартизувати публічні послуги, що надаються населенню органами місцевого 

самоврядування й органами виконавчої влади з урахуванням принципів максимальної 

доступності послуг для споживачів і визначити на законодавчому рівні умови для їх 

належного фінансування. 

Як основні очікувані результати реформи місцевого самоврядування в Україні 

визначено такі: формування ефективної територіальної системи органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів виконавчої влади для забезпечення сталого соціально- 

економічного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць; 

запровадження стандартів (нормативів) якості публічних послуг, що надеются назеленю 

органами місцевого самоврядування базового та регіонального рівнів, критеріїв оцінювання 

якості; створенном сприятливих правових умов для максимально широкого залучення 

населення до прийняття управлінських рішень, а також розвитку форм прямого 

народовладдя тощо [4, с. 56 – 102]. 

Відзначимо, що децентралізація зміцнює ефективність діяльності публічної 

адміністрації й підвищує рівень участі громадян у прийнятті рішень. На відміну від 

централізованої системи саме децентралізація створює в нових суспільно-політичних 

реаліях більш міцні підвалини для сильної, ефективної держави, оскільки вона забезпечує 

такі завдання: звільняє центральну владу від необхідності вирішувати поточні локальні 

проблеми та дає їй можливість зосередити увагу на системних і стратегічних заходах на 

національному рівні; обмежує наслідки невдалих рішень влади лише локальними 

масштабами; захищає державу від ризику загальнодержавних та локальних конфліктів; 
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спрощує й пришвидшує процеси прийняття рішень, пов’язаних із питаннями місцевого 

значення; запроваджує природні механізми конкуренції між локальними спільнотами, що 

сприяє процесам розвитку; ініціює громадську активність, сприяє залученню громадян до 

взаємодії з владою та участі в суспільно-політичному житті, зокрема на місцевому рівні; 

підвищує ефективність демократичного контролю, сприяє прозорості в діяльності органів 

влади; збільшує можливості для інновацій, оскільки сприяє впровадженню, тестуванню та 

вдосконаленню нових технологічних, організаційних і соціальних рішень [5, с. 45 – 68]. 

Отже, аналізуючи досвід реалізації реформи місцевого самоврядування в Україні, 

можна зробити такі висновки: 

– по-перше, система місцевого самоврядування, як правило, торкається широких верств 

суспільства, тому її реформування не повинно бути різким і кардинальним. Оптимальним 

має бути рішення вибору моделі «реформування зсередини»; 

– по-друге, саме при реформуванні системи організації місцевої влади потрібно більше 

уваги приділяти наявному позитивному досвіду, що має бути покладений в основу нової 

системи місцевого самоврядування; 

– по-третє, для здійснення  на  практиці  реформи  місцевого  самоврядування  

необхідно підготувати досить значну кількість кваліфікованих фахівців та спеціалістів з 

комунального права, менеджменту й фінансів, тому,  що  навіть значні фінансові ресурси  

не можуть компенсувати поминки управління на місцевому рівні, тому особливого  

значення набуває питання надання якісних адміністративних послуг громадянам та 

створення професійних ЦНАП. 
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Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

в  Україні,  затверджена  розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  від  01.04.2014 р. 

№ 333-р [1], передбачає створення законодавчої бази діяльності органів місцевого 

самоврядування та органів виконавчої влади на новій територіальній основі з визначенням 

повноважень та їх ресурсного забезпечення. В рамках  її реалізації прийнято Закон  України 

«Про добровільне об’єднання територіальних громад» і у 2015 р. стартував процес 

об’єднання територіальних громад та створення спроможних об’єднаних громад. 
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