
Випуск 2 ’ 2002 Державне будівництво та місцеве самоврядування

Г. В. Ча па ла, аспірант Інсти ту ту дер жав но -
го будівництва та місце во го са мо вря ду ван -
ня АПрН Ук раїни

Місцеві органи влади в Україні: 
система та співвідношення

Транс фор мації дер жав но*пра во вих інсти туцій, що три ва -
ють сьо годні в Ук раїні і ма ють на меті по бу до ву оп ти маль ної їх
си с те ми, зачіпа ють май же всі сфе ри здійснен ня вла ди.
На місце во му рівні ці про це си сто су ють ся публічної вла ди, бо
тут по ряд існу ють дві її підси с те ми: дер жав на вла да і муніци -
паль на вла да, які ре алізу ють ся відповідно ор га на ми дер жав ної
ви ко нав чої вла ди та ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня. Існу -
ван ня цих двох си с тем ста ло наслідком ре фор му ван ня дер жав -
ної вла ди на регіональ но му рівні і вик ли кає певні труд нощі. 

Із те орії відо мо, що публічна вла да як різно вид політич ної
вла ди пе ред ба чає на явність особ ли во го апа ра ту, який яв ляє
со бою пев не суспільство, влас ної ма теріаль ної ба зи, те ри торії
та ха рак те ри зується обов’яз ковістю рішень її суб’єктів для
всьо го на се лен ня цієї те ри торії. Слід підкрес ли ти, що і дер жав -
на вла да, і місце ва вла да в Ук раїні ма ють свої власні кон сти -
туційні за са ди. Вла ду місце вої гро ма ди відо крем ле но від дер -
жав ної відповідно до ст. 5 Кон сти туції Ук раїни і, ма ю чи всі
ви ще заз на чені оз на ки, обидві во ни скла да ють різно ви ди
публічної вла ди.

1 Див.: Зібран ня за ко но дав ст ва Ук раїни (Серія 3). – 2001. – № 5. – Ст.
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са мо вря ду ван ня, в ос нові яко го де цен т ралізація прий нят тя
рішень із пи тань, які по тре бу ють бе зу мов но го вра ху ван ня
місце вих умов, прий омів, ме тодів підхо ду до спра ви. Крім то -
го, місце ве са мо вря ду ван ня є не обхідним як од на з форм
здійснен ня політич них прав і сво бод гро ма дя ни на. 

Сьо годні цілком оче вид не те, що місце ве са мо вря ду ван ня,
в яко му за кла де но гли бокі тра диції со бор ності, по вин но бу ти
відро д же не на прин ци по во новій ос нові і ста ти од ним із фун -
да мен таль них прин ципів будівництва вітчиз ня них інсти тутів
пред став ниць кої де мо кратії. Як свідчить досвід ба га ть ох де -
мо кра тич них країн, раціональ ний роз поділ по вно ва жень і
відповідаль ності на місцях між ор га на ми муніци паль но го уп -
равління і пред став ниць ко го са мо вря ду ван ня дає змо гу за без -
пе чи ти найбільш ефек тив ну взаємодію цих струк тур, за сно ва -
ну на вільно му во ле ви яв ленні гро ма дян і за хисті ни ми своїх
соціаль них і еко номічних інте ресів у ме жах за ко ну.

От же, суть філо софії місце во го са мо вря ду ван ня ХХІ ст.
відби вається в то му, що те ри торіаль на гро ма да як суб’єкт
місце во го са мо вря ду ван ня не є ор га ном дер жав ної вла ди і уп -
равління. Це на сам пе ред місце вий ко лек тив, тоб то самі лю ди,
які скла да ють на се лен ня адміністра тив но*те ри торіаль них оди -
ниць. Су час на де мо кра тич на дер жа ва має не тільки виз на ва -
ти мож ливість існу ван ня у ній місце во го са мо вря ду ван ня, а й
усіля ко підтри му ва ти йо го та спри я ти по даль шо му роз вит ку,
оскільки без ньо го сьо годні не мож ли во уя ви ти гро ма дянсь ке
суспільство вза галі. 
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Аналіз по ло жень цьо го За ко ну порівня но з інши ми доз во -
ляє ствер д жу ва ти, що про бле му роз ме жу ван ня по вно ва жень
ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня та місце вих ор ганів ви ко -
нав чої вла ди на за ко но дав чо му рівні не виріше но. Так, За кон
Ук раїни «Про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні» та За кон
Укра їни від 9 квітня 1999 ро ку «Про місцеві дер жавні адмі -
ністрації»1 не тільки не спри я ють усу нен ню про тиріч з цьо го
при во ду, а й на впа ки за го ст рю ють їх.

По*пер ше, це сто сується по вно ва жень ви ко нав чих ор ганів
сільських, се лищ них, міських рад, які закріпле но в За коні
«Про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні». За кон виз на чає ці
по вно ва жен ня відповідно до га лу зе вої при на леж ності (статті
27–40). Зістав лен ня цих норм з нор ма ми За ко ну «Про місцеві
дер жавні адміністрації», які виз на ча ють ком пе тенцію дер ж -
адміністрацій, вка зує, що де які з по вно ва жень цих ор ганів
дуб лю ють ся. Так, у сфері соціаль но*еко номічно го роз вит ку
за без пе чен ня ефек тив но го ви ко ри с тан ня при род них, тру до -
вих і фінан со вих ре сурсів є од но час но по вно ва жен ням і ви ко -
нав чих ор ганів відповідних рад (ст. 27 За ко ну «Про місце ве
са мо вря ду ван ня в Ук раїні»), і місце вих дер жав них адміністра -
цій (ст. 17 За ко ну «Про місцеві дер жавні адмініс трації»). Це
ж сто сується за без пе чен ня ви ко нан ня місце во го бю д же ту
(відповідно статті 28 та 18).

Але ще більше не доліків зна хо ди мо у пра во во му ре гу лю -
ванні по вно ва жень, які відповідно до за ко но дав ст ва рай онні
та об ласні ра ди де ле гу ють місце вим дер жав ним адмініс тра -
ціям, та по вно ва жень, що де ле гу ють ся ор га на ми ви ко нав чої
вла ди ор га нам місце во го са мо вря ду ван ня. Вка зані за ко ни та -
кож дуб лю ють знач ну ча с ти ну цих по вно ва жень. Так, згідно з
п. 1 ст. 44 За ко ну «Про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні»,
підго тов ка і вне сен ня на роз гляд ра ди про ектів про грам
соціаль но*еко номічно го та куль тур но го роз вит ку відповідно
рай онів і об ла с тей, цільо вих про грам з інших пи тань є по вно -
ва жен ням, яке ра ди де ле гу ють відповідним дер жав ним
адміністраціям. За кон же «Про місцеві дер жавні адміністрації»
(п. 1 ст. 17) відно сить роз роб лен ня про ектів про грам соціаль -
но*еко номічно го роз вит ку і по дан ня їх на за твер д жен ня відпо -

1 Див.: Відо мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни. – 1992. – № 23. – Ст. 335.

Існу ю чий кон сти туційний роз поділ дер жав ної вла ди і
місце во го са мо вря ду ван ня на дві са мостійні владні си с те ми
має під со бою прак тич ну ос но ву. Кож на з цих си с тем має спе -
цифічні, на лежні ли ше їй оз на ки та функції. Так, місцеві дер -
жавні адміністрації — це спеціаль но ство рені уря дові ор га ни,
наділені по вно ва жен ня ми що до здійснен ня дер жав ної вла ди
на місцях. На про ти ва гу їм ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня
по кли кані відсто ю ва ти ли ше інте ре си місце вої гро ма ди. То му
од но час не існу ван ня цих двох си с тем мож на вва жа ти
доцільним.

Та ка струк ту ра вла ди на місце во му рівні, до речі, існує і
в роз ви ну тих країнах світу, але спе цифічним є те, що дер жавні
адміністрації в Ук раїні здійсню ють не ли ше кон троль но*на гля -
дові функції, а й ши ро ке ко ло по вно ва жень по уп равлінню на
відповідній те ри торії. Більш послідо вну, на бли же ну до стан -
дартів роз ви ну тих країн світу по зицію що до роз ме жу ван ня
по вно ва жень місце вих ор ганів дер жав ної ви ко нав чої вла ди і
ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня зай мав За кон Ук раїни «Про
пред став ни ка Пре зи ден та Ук раїни» від 5 бе рез ня 1992 ро ку1.

Наслідком то го, що вка зані підси с те ми діють май же па -
ра лель но у спільно му про сторі, є про бле ма роз ме жу ван ня їх
по вно ва жень.

Кон сти туція Ук раїни (ст. 140) до ор ганів місце во го са мо -
вря ду ван ня відно сить сільські, се лищні, міські ра ди та їх ви ко -
навчі ор га ни, а та кож ок ре мо як ор га ни місце во го са мо вря ду -
ван ня, що пред став ля ють спільні інте ре си те ри торіаль них гро -
мад сіл, се лищ та міст, роз гля дає рай онні та об ласні ра ди. Ви -
ко нав чи ми ор га на ми сільських, се лищ них, міських чи рай он -
них у містах у разі їх ство рен ня рад відповідно до За ко ну України
«Про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні» від 21 трав ня 1997 ро -
ку (ст. 11) є ви ко навчі коміте ти, відділи, уп равління та де які
інші2. От же, ко жен з цих ор ганів, відповідно до Кон сти туції, є
ор га ном місце во го са мо вря ду ван ня. Без по се ред ньо по вно ва -
жен ня ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня, що скла да ють йо го
ор ганізаційно*пра во ву ос но ву, де таль но ви кла дені у розділі 2
За ко ну Ук раїни «Про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні». 
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відній раді, до по вно ва жень місце вих дер жав них адміністрацій
вже як влас них, а не де ле го ва них.

Та ка ж си ту ація має місце і з ба га ть ма інши ми по вно ва -
жен ня ми ви ще заз на че них си с тем. Це сто сується в ціло му за -
без пе чен ня еко номічно го і соціаль но го роз вит ку регіону, ефек -
тив но го ви ко ри с тан ня при род них, тру до вих і фінан со вих ре -
сурсів; за без пе чен ня роз вит ку на уки, освіти, охо ро ни здо -
ров’я, куль ту ри, фізич ної куль ту ри і спор ту; спри ян ня інве с -
тиційній діяль ності; об’єднан ня на до говірних за са дах коштів
підприємств, ус та нов та ор ганізацій і на се лен ня, бю д жет них
коштів на будівництво, ре кон ст рукцію та ре монт об’єктів
соціаль ної і ви роб ни чої інфра с т рук ту ри, шляхів; ор ганізації
охо ро ни, ре с та в рації, ви ко ри с тан ня пам’яток архітек ту ри і
місто бу ду ван ня; здійснен ня за ходів що до ліквідації наслідків
еко логічних ка та ст роф, за лу чен ня до цих робіт підприємств,
ус та нов, ор ганізацій та на се лен ня та де я ких інших.

Крім то го, відповідно до ст. 44 За ко ну «Про місце ве са мо -
вря ду ван ня в Ук раїні», до по вно ва жень рай он них та об лас -
них рад, які во ни де ле гу ють місце вим дер жав ним адміністра -
ціям, на ле жить за твер д жен ня мар ш рутів і графіків ру ху місце -
во го па са жирсь ко го транс пор ту не за леж но від форм влас ності,
уз го д жен ня цих пи тань що до тран зит но го па са жирсь ко го
транс пор ту (п. 8), од нак, відповідно до ст. 30 цьо го ж За ко ну,
це са ме по вно ва жен ня відне се но до ком пе тенції ви ко нав чих
ор ганів сільських, се лищ них, міських рад (п. 10). Не менш яс -
к ра вим при кла дом не уз го д же ності є те, що, на при клад, по в -
но ва жен ня зі спри ян ня здійснен ню інве с тиційній діяль ності
на відповідній те ри торії, згідно з до ст. 44 За ко ну «Про місце -
ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні», де ле гу ють ся рай он ни ми чи об -
ла сни ми ра да ми відповідним місце вим дер жав ним адміністра -
ціям, і по ряд з цим во ни є по вно ва жен ня ми, які де ле го вані
ви ко нав чим ор га нам сільських, се лищ них, міських рад на
підставі ст. 28 цьо го ж За ко ну. Хо ча мож ли во це пе ре важ но
сто сується роз ме жу ван ня сфер функціону ван ня місце во го та
регіональ но го са мо вря ду ван ня.

Відо крем ле не по ло жен ня по вно ва жень, що де ле гу ють ся
місце вим дер жав ним адміністраціям об ла сни ми і рай он ни ми
ра да ми, підкрес ле но у ст. 1 За ко ну «Про місцеві дер жавні
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адміністрації», відповідно до якої «місце ва дер жав на адмі -
ністра ція в ме жах своїх по вно ва жень здійснює ви ко нав чу вла -
ду на те ри торії відповідної адміністра тив но*те ри торіаль ної
оди ниці, а та кож ре алізує по вно ва жен ня, де ле го вані їй відпо -
відною ра дою». При цьо му місцеві дер жавні адміністрації
підзвітні і підкон т рольні ра дам у ча с тині де ле го ва них їм по вно -
ва жень, відповідно до ст. 118 Кон сти туції. То му закріплен ня
у стат тях 13–22 За ко ну «Про місцеві дер жавні адміністрації»
де я ких із де ле го ва них по вно ва жень як влас них не має ніяких
підстав та не мо же бу ти логічно обґрун то ва ним.

От же, існу ю ча си ту ація по тре бує сво го вирішен ня. За раз
про по ну ють ся різні підхо ди до усу нен ня про тиріч у цій сфері.
Це і вне сен ня змін до за конів Ук раїни «Про місце ве са мо вря -
ду ван ня в Ук раїні» та «Про місцеві дер жавні адміністрації» з
ме тою ви клю чен ня мож ли вості ви ник нен ня спорів між
суб’єкта ми місце вої вла ди. Про по нується та кож за сто су ван ня
різних за собів вирішен ня та ких спорів, зо к ре ма їх су до вий роз -
гляд1. Йдеть ся і про по за су дові спо со би вирішен ня ком пе -
тенційних спорів: шля хом ук ла дан ня до го ворів та угод про
спільну діяльність у різних сфе рах жит тя, про ве ден ня на рад,
ут во рен ня спеціаль них комісій для уз го д жен ня спірних пи тань,
здійснен ня осо би с тих кон тактів по са до вих осіб місце вих дер -
жав них адміністрацій та пред став ників те ри торіаль них гро мад,
тоб то на ла го д жу ван ня пев них відно син між ци ми си с те ма ми2.

Звісно, пер шо чер го ве зна чен ня має, влас не, усу нен ня про -
тиріч на за ко но дав чо му рівні, од нак у цій си ту ації йдеть ся не
ли ше про не до гляд за ко но дав ця, оскільки про бле му не
виріше но і на на уко во му рівні. Сьо годні на уковці так і не виз -
на чи ли, чо го слід че ка ти від кож ної з си с тем вла ди, що роз гля -
да ють ся. Дійсно, всі на уковці згодні з тим, що чітке роз ме жу -
ван ня по вно ва жень ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня та
місце вих ор ганів ви ко нав чої вла ди є вкрай не обхідним,
оскільки доз во лить уник ну ти про ти сто янь та спорів на цьо му

2 Див.: Відо мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни. – 1997. – № 24. – Ст. 170.
1 Див.: Відо мості Вер хов ної Ра ди Ук раїни. – 1999. – № 20–21. – Ст. 190.
1 Го лоснічен ко І. Роз ме жу ван ня ком пе тенції між місце ви ми ор га на ми

дер жав ної ви ко нав чої вла ди та місце вим са мо вря ду ван ням і су до ве вирі -
шен ня спорів між ни ми // Юри диче с кий ве ст ник. – 1996. – № 1. – С. 101.
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вря ду ван ня. У цьо му ви пад ку місце ва гро ма да як са мостійний
суб’єкт та дже ре ло муніци паль ної вла ди де ле гує ча с ти ну своїх
по вно ва жень місце вим ор га нам ви ко нав чої вла ди. Хо ча кон -
ста ту ва ти що до ре аль но го втілен ня цієї кон цепції в нор мах, що
ре гу лю ють де ле гу ван ня по вно ва жень рай он ни ми та об ла сни -
ми ра да ми місце вим дер жав ним адміністраціям бу ло б не ко -
рект но, оскільки кон ст рукція цих норм не пе ред ба чає мож ли -
вості вільно го ви бо ру з бо ку рад. Але як що роз гля да ти місце -
ве са мо вря ду ван ня ли ше як варіант де цен т ралізації дер жав -
ної вла ди з пе ре да чею ча с ти ни її по вно ва жень ор га нам місце -
во го са мо вря ду ван ня, тоб то ви хо ди ти з дер жав ниць кої те орії,
то зво рот не де ле гу ван ня цих по вно ва жень ор га нам ви ко нав -
чої вла ди ви гля дає вза галі не зро зумілим.

рівні. Але для то го, щоб виріши ти це пи тан ня кон цеп ту аль но,
не обхідно дійти зго ди сто сов но то го, що яв ляє со бою місце -
ве са мо вря ду ван ня, яка йо го соціаль на при ро да.

Тоб то ми по вер таємо ся до пи тан ня співвідно шен ня місце -
во го са мо вря ду ван ня з дер жав ною вла дою вза галі і влас не до
дер жав ниць кої та гро мадівської кон цепцій місце во го са мо -
вря ду ван ня. Звісно, мож на го во ри ти, що ця про бле ма є аб ст -
ракт ною та на ду ма ною, але чи мож на роз поділи ти по вно ва -
жен ня, не усвідо млю ю чи ре аль них мож ли во с тей си с тем, що
кон ст ру ю ють ся. Са ме від цьо го за ле жить ха рак тер і об сяг пов -
но ва жень, яки ми наділяється один суб’єкт і відповідно поз бав -
ляється інший. Спи ра ю чись на по ло жен ня гро мадівської кон -
цепції, мож на бу ло б ви ма га ти на дан ня ор га нам місце во го са -
мо вря ду ван ня усієї по вно ти вла ди у вирішенні пи тань місце -
во го зна чен ня. Дер жав ниць ка ж кон цепція май же обґрун то -
вує си ту ацію, що скла ла ся, оскільки до пу с кає будь*яке
співвідно шен ня по вно ва жень ор ганів місце во го са мо вря ду -
ван ня та ви ко нав чої вла ди, хо ча при цьо му, звісно, не ви клю -
чає не обхідності вдо с ко на лен ня існу ю чо го нор ма тив но*пра -
во во го ма теріалу. Ціка ви ми в цьо му відно шенні ви гля да ють
по ло жен ня гро мадівсько*дер жав ниць кої кон цепції місце во -
го са мо вря ду ван ня, відповідно до якої спра ви, що по кли кані
вирішу ва ти ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня, поділя ють ся
на «власні» та «де ле го вані»1. Як що при вирішенні «влас них»
справ ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня ма ють діяти са -
мостійно й не за леж но від дер жав них ор ганів, підко ря ю чись
тільки за ко ну, то вирішен ня «де ле го ва них» справ по вин но
здійсню ва ти ся під кон тро лем та адміністра тив ною опікою
відповідних дер жав них ор ганів.

Як наслідок, і са ме пи тан ня де ле гу ван ня по вно ва жень
пов’яза не з при ро дою місце во го са мо вря ду ван ня. Ад же де ле -
гу ван ня ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня де я ких своїх пов -
но ва жень ор га нам ви ко нав чої вла ди є зро зумілим та обґрун -
то ва ним ли ше з по зицій гро мадівської те орії місце во го са мо -

2 Кам по В. Дві си с те ми місце вої вла ди: взаємодія, а не про ти сто ян ня //
Місце ве са мо вря ду ван ня. – 1998. – № 1–2. – С. 37–38.

1 Корнієнко М. Дер жав на вла да і місце ве са мо вря ду ван ня: ак ту альні пи -
тан ня те орії і прак ти ки // Ук раїнське пра во. – 1995. – № 1 (2). – С. 71; Ба -
та нов О. Кон цеп ту альні за са ди співвідно шен ня функцій те ри торіаль них


	Зміст
	Авер’янов В. Б. Проблеми поглиблення демократичних засад адміністративної реформи в Україні 
	Крупчан О. Д. Держава, органи місцевого самоврядування: реалізація прав і свобод громадян 
	Петришин О. В., Кучеренко Т. В. Нормативно-правова база регіональної влади в Україні: шляхи удосконалення 
	Битяк Ю.П. Напрями наукових досліджень проблем місцевого самоврядування 
	Яворський В. Д. Місцеве самоврядування і вибори в Україні 
	Любченко П. М. Територіальна громада: проблеми регулювання правового статусу
	Серьогіна С. Г. Організація місцевого самоврядування в Україні в контексті форми правління 
	Коліушко І. Б. Державні секретарі міністерств: проблеми і перспективи
	Афанасьєв К. К. Деякі питання юридичної відповідальності учасників адміністративного договору 
	Шульга М. В. Правові проблеми екологічної безпеки при здійсненні земельної реформи 
	ТРИБУНА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
	Онупрієнко А. М. До питання про соціальну природу місцевих органів влади 
	Чапала Г. В. Місцеві органи влади в Україні: система та співвідношення 
	Соловйова О. М. Акти відділів та управлінь місцевих державних адміністрацій 
	Швачка Г. О. Нормотворча діяльність органів влади Автономної Республіки Крим як особлива форма реалізації їх компетенції 



