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границ каждой территориальной единицы важно учитывать также возможности эффек-
тивного управления общественными делами, наличие коммунальной собственности, что 
обеспечит финансовую автономию местного самоуправления. Это обусловлено тем, что 
большинство территориальных общин не имеют надлежащей материально-финансовой 
основы, которая бы могла обеспечить достаточный уровень социальных услуг, что предо-
ставляются в системе местного самоуправления. Но эта проблема не может быть реше-
на только вследствие реформирования территориального устройства. Укрупнение райо-
нов и общин автоматически не приведет к улучшению финансового состояния местного 
самоуправления, увеличения материального обеспечения на душу населения. Причины 
состоят или в недостаточном экономическом развитии территорий страны, или непра-
вильном распределении сумм доходов, которые получают органы власти; в) администра-
тивно-территориальная реформа, которая направлена на потребности населения, должна 
создать условия для удобного гражданам предоставления социальных, коммунальных, об-
щественных услуг. То есть укрупнение территориальных единиц может привести к тому, 
что жители отдаленных населенных пунктов будут «оторваны» от различных ресурсов об-
щественного обеспечения; г) власть в Украине подлежит большей децентрализации путем 
развития местного самоуправления. Этот институт дает возможность устранить существу-
ющую отчужденность народа от власти, является одним из механизмов расширения прав 
и свобод каждого гражданина. Также развитое местное самоуправления — одна из глав-
ных составляющих построения демократического правового государства.

Административно-территориальная реформа Украины должна неразрывно прохо-
дить с бюджетной, земельной, налоговой. И для эффективного улучшения жизни стра-
ны законопроект должен не создавать проблемы, а решать их. Поэтому он требует су-
щественных доработок.
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ПИТАННЯ НЕВІДПОВІДНОСТІ ВІТЧИЗНЯНОЇ МОДЕЛІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ХАРТІЇ ПРО МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

В Україні реалізовано змішану модель місцевого самоврядування, особливості якої 
зводяться до такого:

1) право на місцеве самоврядування визнається лише за територіальними громада-
ми сіл, селищ, міст («природними» громадами);

2) на регіональному рівні (район, область) управління територією здійснюють ор-
гани виконавчої влади (місцеві державні адміністрації, та органи місцевого самовряду-
вання (районні та обласні ради) в межах своєї компетенції;

3) організація місцевого самоврядування здійснюється за схемою «сильний мер — 
рада», яка передбачає, що обраний територіальною громадою сільський, селищний, 
міський голова відіграє досить вагому роль в системі місцевого самоврядування — він 
головує на сесії відповідної ради, очолює її виконавчий комітет та здійснює функції 
представництва громади у відносинах з іншими громадами, органами державної влади, 
підприємствами, організаціями та установами;
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4) компетенція місцевого самоврядування закріплюється згідно з позитивним при-
нципом правового регулювання (органи місцевого самоврядування зобов’язані діяти 
лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України — ст. 19 Конституції України).

Аналіз існуючої в Україні моделі місцевого самоврядування дозволяє зробити висно-
вок, що вона не в повній мірі відповідає принципам та стандартам Європейської хартії 
місцевого самоврядування, яка була ратифікована Верховною радою Україною, зокрема:

1) суперечить положенням Хартії щодо віднесення до суб’єкта права на місцеве са-
моврядування всіх рівнів місцевої влади, оскільки передбачає визнання права на місце-
ве самоврядування лише за їх низовим рівнем (село, селище, місто);

2) при закріпленні компетенції місцевого самоврядування недотриманий принцип 
субсидіарності, проголошений Хартією. Зокрема, значна частина повноважень місце-
вого самоврядування отримала статус «делегованих», а характер розподілу повноважень 
між органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади при-
звів до виникнення «конкуренції компетенцій», тобто до такої ситуації, коли до відання 
органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій віднесені одна-
кові питання управління (дуалізм влади на місцях).

Можемо констатувати, що спираючись на європейський досвід, створено, хоча й не 
досить ефективну, все ж систему органів місцевого самоврядування. Порівнюючи її 
з європейськими країнами, нажаль, реформа місцевого самоврядування в Україні не 
доведена до кінця.

Виходячи з вищенаведеного, для подолання проблем, пов’язаних з невідповідністю 
вітчизняної моделі місцевого самоврядування Європейській хартії про місцеве самов-
рядування слід:

1) законодавчо закріпити права на місцеве самоврядування також на обласному та 
районному рівнях (обласна, районна рада);

2) внести відповідні зміни до Законів України «Про місцеве самоврядування» та 
«Про місцеві державні адміністрації» щодо чіткого розмежування повноважень на місцях 
між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

Однак провідну роль беззаперечно у реформуванні місцевого самоврядування ма-
ють відігравати територіальні громади і ефективність впроваджуваних змін в системі 
організації місцевої влади залежатиме саме від ініціативності, соціальної активності на-
селення (територіальних громад).
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ 
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ ОфІЦІЙНОГО ТЛУМАЧЕННЯ 

КОНСТИТУЦІЇ ТА ЗАКОНІВ УКРАЇНИ

Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції в Ук-
раїні має своїм основним завданням гарантування верховенства Конституції України. 
Серед суб’єктів звернення до Конституційного Суду України з питань офіційного тлу-




