
107

Збірник наукових праць                                                                   Випуск 1 ’ 2001

106

вря ду ван ня ство рю ють ся на рівні сіл, се лищ, міст, рай онів,
рай онів у містах, а та кож об ла с тей.

2. Си с те ма пред став ниць ких ор ганів місце во го са мо вря ду -
ван ня (місце вих рад) фак тич но відтво рює ра дянсь ку си с те му
місце вих ор ганів дер жав ної вла ди (місце вих Рад на род них де -
пу татів). Од нак на відміну від ра дянсь кої си с те ми, ко ли всі
ра ди бу ли поєднані суб ор ди наційни ми зв’яз ка ми на ос нові
прин ци пу де мо кра тич но го цен т ралізму, су час на си с те ма
місце вих рад ха рак те ри зується їх по вною ав то номією в ме жах
влас ної ком пе тенції і поєднан ням ви ключ но ко ор ди наційни -
ми зв’яз ка ми.

3. Фор му ван ня місце вих бю д жетів про дов жує здійсню ва -
тись у цен т ралізо ва но му по ряд ку, зберігається цен т ралізо ва -
ний роз поділ бю д жет них асиг ну вань. Пар ла мент виз на чає пе -
релік місце вих по датків і зборів, а та кож ча ст ку за галь но дер -
жав них по датків, що пе ре да ють ся до місце вих бю д жетів. Роль
місце вих рад у бю д жет но му про цесі зво дить ся до виз на чен ня ос -
нов них на прямків бю д жет но го фінан су ван ня місце вих справ
у ме жах на яв них коштів. Ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня не
в змозі суттєво впли ва ти на об сяг влас них бю д жет них коштів,
навіть не мо жуть виз на ча ти ча ст ку від за галь ної су ми по датків
і зборів, що зби ра ють ся на своїй те ри торії, яка має за ли ша ти -
ся у місце во му бю д жеті. У ре зуль таті скла дається па ра док саль -
на си ту ація, ко ли адміністра тив но�те ри торіальні оди ниці з роз -
ви не ною еко номікою, го ловні «до но ри» Дер жав но го бю д же ту,
ви му шені про си ти суб венції і до тації від цен т ру. 

На сьо годні роз поділ бю д жет них ре сурсів відбу вається
«звер ху», оскільки місцеві по дат ки і збо ри не ма ють будь�яко -
го са мостійно го зна чен ня для фінан су ван ня по треб більшості
те ри торіаль них гро мад (за ви нят ком се редніх і ве ли ких міст).
Місцеві бю д же ти фор му ють ся пе ре дусім за ра ху нок дер жав них
по датків і зборів. Як слуш но за зна чає В. Мель ни чен ко, ме жа
при цьо му про ля гає «не між дер жав ни ми і місце ви ми за галь -
но обов’яз ко ви ми пла те жа ми, а між дер жав ни ми по дат ка ми,
постійно закріпле ни ми за місце ви ми бю д же та ми, і дер жав -
ни ми по дат ка ми, над хо д жен ня від яких до місце вих бю д жетів
що ро ку ре гу лю ють ся»1. 

1 Мель ни чен ко В. Вер ти каль уп равління. По вно ва жен ня і відпові даль -
ність // Віче. – 2001. – № 4. – С. 20.
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Струк турні та ком пе тенційні про бле ми 
ор ганізації місце во го са мо вря ду ван ня 

в Ук раїні

Перші де сять років не за леж ності Ук раїни по зна чи ли ся
ста нов лен ням ор ганізаційно�пра во вих та ма теріаль но�фінан -
со вих ос нов місце во го са мо вря ду ван ня як са мостійної си с те -
ми публічної вла ди. Цей про цес відбу вав ся за умов руй нації ра -
дянсь кої си с те ми ор ганізації вла ди та адміністра тив но�ко -
манд ної си с те ми, що ба зу ва ли ся на єдиній ко муністичній іде -
о логії. Зро зуміло, що ор ганізація місце во го са мо вря ду ван ня,
закріпле на Кон сти туцією 1996 р. і де талізо ва на За ко ном «Про
місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні», за зна ла впли ву низ ки чин -
ників істо ри ко�пра во во го, внутрішньо політич но го, іде о -
логічно го ха рак те ру. Місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні сьо -
годні знач ною мірою фор мується на ос нові тих ре алій, які
скла ли ся ще за бут тя СРСР: 

1. Те ри торіаль на ос но ва місце во го са мо вря ду ван ня бу -
дується за адміністра тив но�те ри торіаль ним ус т роєм, що
зберігся ще з часів УРСР. За за ко ном ор га ни місце во го са мо -
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4. Не зва жа ю чи на певні лібе ральні тен денції, про дов жу -
ють ся спро би дер жав но го ре гу лю ван ня яко мо га шир шо го ко -
ла суспільних відно син не ли ше на за галь но дер жав но му, але й
на місце во му рівні. 

5. Нор ма тив но�пра вові ак ти, що виз на ча ють ста тус ор -
ганів публічної вла ди на місце во му рівні, ма ють ва ди за ко но -
дав чої техніки, при та манні ще ак там ра дянсь ких часів (омо -
німізація, не ко рект не ви ко ри с тан ня термінів, виз на чен ня
функцій ор ганів публічної вла ди без їх кон кре ти зації че рез
ком пе тенцію то що).

За зна чені чин ни ки є цілком зро зуміли ми. Во ни свідчать
про на ступ ництво чин но го за ко но дав ст ва, існу ю чої си с те ми
публічної вла ди. Ад же історія не знає «стрибків». Навіть соці -
альні ре во люції, що су про во д жу ють ся ра ди каль ною зміною
суспільно го ла ду, всіх йо го підси с тем, не оз на ча ють по вної
відмо ви від по пе ред нь о го досвіду, по пе ред ньої те орії і прак ти -
ки дер жав но го будівництва. То му го ло вне за вдан ня муніци -
паль ної ре фор ми по ля гає у кри тич но му ос мис ленні по пе ред -
ньої дер жав но�пра во вої прак ти ки, за по зи ченні всьо го по зи -
тив но го, що бу ло на гро ма д же но за ра дянсь ких часів, і вод но -
час ви яв ленні не га тив них рис ра дянсь кої си с те ми, їх ви прав -
ленні з ура ху ван ням су час них ре алій і пе ре до во го за рубіжно -
го досвіду. Не слід без за с те реж но відки да ти все те, що бу ло
при та ман не ра дянській мо делі, як не слід і зай во іде алізу ва ти
за рубіжний досвід. 

Ши ро кий спектр про блем, що по ста ють нині у сфері ор -
ганізації публічної вла ди на місцях, уне мож лив лює їх по вний
аналіз у ме жах однієї статті чи навіть однієї мо но графії. То му
об ме жи мо ся ли ше про бле ма ми си с тем но�струк тур но го та
функціональ но�ком пе тенційно го ха рак те ру.

Ор ганізація публічної вла ди на місцях в Ук раїні здій -
снюється за кон ти нен таль ною (фран цузь кою) мо дел лю, ко ли
у се редніх лан ках адміністра тив но�те ри торіаль но го ус т рою
(у рай о нах і об ла с тях) співісну ють місцеві ор га ни дер жав ної
ви ко нав чої вла ди і ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня. Це обу -
мов лює не обхідність тісної взаємодії між місце ви ми дер жав -
ни ми адміністраціями і пред став ниць ки ми та ви ко нав чи ми
ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня. Не обхідною пе ре ду мо -
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вою та кої взаємодії є чітке роз ме жу ван ня ком пе тенції між за -
зна че ни ми ор га на ми. Як спра вед ли во за зна чає В. Мед вед чук,
особ ливість відно син між дер жав ни ми і муніци паль ни ми ор -
га на ми по ля гає в то му, що во ни знач ною мірою є похідни ми
та за ле жать від спе цифіки адміністра тив но�те ри торіаль ної ор -
ганізації вла ди в країні, сту пе ня роз вит ку та са мостійності си -
с те ми місце во го са мо вря ду ван ня, на уко во�те о ре тич но го ро -
зуміння та за ко но дав чо го втілен ня ролі місце во го са мо вря ду -
ван ня в дер жав но му уп равлінні, а та кож ря ду інших чин ників1.

На жаль, у на уковій літе ра турі відсутній кри тич ний аналіз
існу ю чої в Ук раїні си с те ми публічної вла ди на місцях. Точніше,
ця мо дель аналізується як данність, ви яв ля ють ся її не доліки,
од нак не обґрун то вується, чо му фран цузь ка мо дель є більш
прий нят ною для нас порівня но, скажімо, з аме ри кансь кою
чи німець кою. Ад же кож на мо дель має як свої пе ре ва ги, так і
не доліки, вра хо вує особ ли вості національ но го мен таліте ту,
політич ної си с те ми пев ної країни, ус та лені політи ко�пра вові
по гля ди, істо ричні тра диції то що.

Фран цузь ка мо дель є найбільш цен т ралізо ва ною се ред тих,
що за сто со ву ють ся у країнах західної де мо кратії. Во на є більш
ефек тив ною там, де гро ма дянсь ке суспільство пе ре бу ває на ста -
дії ста нов лен ня або йо го інсти ту ти ви яв ля ють млявість, а здат -
ність те ри торіаль них гро мад до са мо вря ду ван ня є не ви со кою.
Так са мо ефек тив ною ця мо дель є й тоді, ко ли є ре аль на за гро -
за се па ра тиз му, ви хо ду місце во го са мо вря ду ван ня за межі за ко -
но дав ст ва. У цьо му разі енергійні дії міс це вих ор ганів дер жав  ної
ви ко нав чої вла ди по кли кані ком пен су ва ти не доліки міс це во -
го са мо вря ду ван ня або за га си ти па ро ст ки се па ра тиз му. Фран -
цузь ка мо дель є ви прав да ною й тоді, ко ли тре ба здійсни ти ке -
ро ва ний пе рехід від жор ст кої цен т ралізації дер жав ної вла ди до
де цен т ралізації. У будь�яко му разі ефек тивність цієї мо де лі
знач ною мірою за ле жить від політи ко�пра во вої куль ту ри дер -
жав них служ бовців, особ ли во по са до вих осіб місце вих ор га нів
дер жав ної ви ко нав чої вла ди. В іншо му ви пад ку цен т ра лізація
пе ре тво рюється на то таліта ризм, а знач на роль дер жав них служ -
бовців стає хо ро шим підґрун тям для розквіту бю ро кратії. 

1 Мед вед чук В. Вер ти каль уп равління: по шук оп ти маль ної мо делі //
Пре зи дентсь кий вісник. – 2001. – № 35 (61). – С. 6.
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Для Ук раїни, з її гли бо ки ми бю ро кра тич ни ми коріння ми
і вкрай низь ким рівнем роз вит ку гро ма дянсь ко го суспільства,
те ри торіальні гро ма ди по ки що є ка те горією більше юри дич -
ною, ніж соціаль но�пси хо логічною. На се лен ня, об’єдна не
спільним місцем про жи ван ня, не по чу ває се бе спільно тою,
не відчу ває спільних інте ресів і по треб, а власні по тре би на ма -
гається ре алізу ва ти індивіду аль но, не звер та ю чись до ко лек -
тив них дій. Навіть еле мен тарні акції що до за до во лен ня по -
треб на се лен ня за місцем про жи ван ня (освітлен ня й охо ро на
під’їздів, бла го устрій при лег лих до бу динків май дан чиків, озе -
ле нен ня місць відпо чин ку то що) на ти ка ють ся на значні про -
бле ми, оскільки гро ма дя ни не по го д жу ють ся зро би ти свій тру -
до вий чи фінан со вий вне сок у спільну спра ву. 

Місце ве са мо вря ду ван ня в нинішній Ук раїні є ре зуль та том
не ма со вої ініціати ви, а політич но го рішен ня за галь но дер -
жав них еліт. Інши ми сло ва ми, місце ве са мо вря ду ван ня в Ук -
раїні є ок т рой о ва ним, а не на род ним. Це ви ма гає та кої си с тем -
но�струк тур ної ор ганізації публічної вла ди на місцях, яка за -
без пе чу ва ла б сильні по зиції дер жав ної вла ди на всіх рівнях
адміністра тив но�те ри торіаль но го ус т рою, сти му лю ва ла б роз -
ви ток місце вої ініціати ви, здатність до са мо ор ганізації і са -
мо вря ду ван ня. За да них умов фран цузь ка мо дель ор ганізації
публічної вла ди на місцях ви дається дійсно обґрун то ва ною і
навіть чи не єди но мож ли вою в Ук раїні. 

Чітко му роз ме жу ван ню ком пе тенції між місце ви ми дер -
жав ни ми адміністраціями і ор га на ми місце во го са мо вря ду -
ван ня має пе ре ду ва ти до к т ри наль не виз на чен ня і роз ме жу -
ван ня їх функцій. Оскільки за взірець ор ганізації публічної
вла ди на місцях взя то фран цузь ку мо дель, то аналіз слід роз -
по ча ти з виз на чен ня ролі місце вих ор ганів ви ко нав чої вла ди
у Франції. Дер жав ну вла ду у кож но му з 96 де пар та ментів
Франції уо соб лю ють пре фек ти, які при зна ча ють ся уря дом.
При цьо му пре фект пред став ляє дер жа ву в ціло му, уряд, кож -
но го з йо го членів і інфор мує їх про події на підвідомчій те ри -
торії. Функції пре фектів поділя ють ся на дві гру пи: уп равлінські
та на глядні. У ме жах уп равлінської функції во ни ке ру ють
діяльністю місце вих дер жав них служб, а в ме жах на гляд ної
здійсню ють за галь ний дер жав ний на гляд за діяльністю ор -
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ганів місце во го са мо вря ду ван ня. В по ряд ку адміністра тив но -
го на гля ду за місце вим са мо вря ду ван ням пре фект от ри мує всі
ак ти ор ганів са мо вря ду ван ня про тя гом 15 днів після їх прий -
нят тя і мо же ос кар жи ти їх з мо тивів не за кон ності в адміністра -
тив но му суді1.

На наш по гляд, са ме ці дві функції — уп равлінська і на -
гляд на — і по винні ста ти відправ ни ми для виз на чен ня ролі
місце вих дер жав них адміністрацій в Ук раїні. Во ни не по винні
здійсню ва ти уп равління місце ви ми спра ва ми, так са мо як не
по винні дуб лю ва ти і діяльність те ри торіаль них підрозділів
цен т раль них ор ганів ви ко нав чої вла ди. На жаль, аналіз За ко -
ну Ук раїни «Про місцеві дер жавні адміністрації» та га лу зе во -
го за ко но дав ст ва свідчить про зво рот не: на місцеві ор га ни ви -
ко нав чої вла ди по кла дені надмірні по вно ва жен ня.

Крім то го, у чин но му за ко но давстві по вно ва жен ня місце -
вих ор ганів публічної вла ди виз на чені уза галь не но і ви ма га ють
тлу ма чен ня і кон кре ти зації. Так, за підра хун ка ми С. Те ле шу -
на, 16 функцій ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня і місце вих
дер жав них адміністрацій дуб лю ють ся повністю, а 12 — ча ст -
ко во2. Не до ско на ле за ко но дав ст во по ста ви ло ор га ни дер жав ної
ви ко нав чої вла ди і ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня в умо ви
або ж фак тич но го про ти сто ян ня, або ж підпо ряд ку ван ня однієї
си с те ми публічної вла ди іншій. Як спра вед ли во за зна чається
в на уковій літе ра турі, од ним із суттєвих про явів су пе реч ли вості
та не до ско на лості існу ю чої те ри торіаль ної ор ганізації вла ди
в Ук раїні є надмірна цен т ралізація дер жав ної вла ди, яка не га -
тив но по зна чається на роз вит кові відповідних адміністра тив -
но�те ри торіаль них ут во рень, де фак тич но здійснюється не
місце ве са мо вря ду ван ня, а пря ме дер жав не уп равління3.

1 Кон сти ту ци он ное (го су дар ст вен ное) пра во за ру беж ных стран / Отв.
ред. Б. А. Стра шун. – М.: БЕК, 1998. – Т. 3: Осо бен ная часть. Стра ны Ев -
ро пы. – С. 171�172.

2 Те ле шун С. Струк турні еле мен ти вер ти калі політич ної вла ди і дер жав -
но го уп равління та ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня // Пра во Ук раїни. –
2001. – № 6. – С. 29.

3 Бор де нюк В. Де які про бле ми ре фор му ван ня інсти тутів публічної вла -
ди на місцях в кон тексті дер жав ної регіональ ної політи ки // Збірник на уко -
вих праць Ук раїнської Ака демії дер жав но го уп равління при Пре зи ден тові
Ук раїни / За заг. ред. В. І. Лу го во го, В. М. Князєва. – К.: Вид�во УА ДУ,
2000. – Вип. 2. – Ч. 1. – С. 21.



113

Збірник наукових праць                                                                   Випуск 1 ’ 2001Випуск 1 ’ 2001 Державне будівництво та місцеве самоврядування

112

На ве де ний порівняль но�пра во вий аналіз за конів «Про
місцеві дер жавні адміністрації» та «Про місце ве са мо вря ду -
ван ня в Ук раїні» свідчить, що за місце ви ми ор га на ми дер жав -
ної ви ко нав чої вла ди на рівні рай онів та об ла с тей знач ною
мірою закріплені ті по вно ва жен ня, які на рівні на се ле них
пунктів ви ко ну ють ви ко навчі коміте ти відповідних рад. Та ка
ж си ту ація про сте жується й при звер ненні до га лу зе во го за -
ко но дав ст ва. Май же по ло ви на справ, відне се них до відан ня
дер жадміністрацій, по своїй суті є спра ва ми місце во го зна -

Дуб лю ван ня по вно ва жень місце вих дер жав них адміністра -
цій та ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня на оч но вид но з та -
кої таб лиці:
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чен ня. За ко но дав че закріплен ня та ких по вно ва жень за місце -
ви ми ор га на ми дер жав ної ви ко нав чої вла ди є свідчен ням то -
го, що дер жа ва не впев не на у дієвості місце во го са мо вря ду -
ван ня, во на по боюється пе ре да ва ти знач не ко ло справ до
відан ня муніци паль них ор ганів. Крім то го, це обу мов ле но й
су то струк тур ни ми при чи на ми, зо к ре ма відсутністю влас них
ви ко нав чих ор ганів у рай он них та об лас них рад. З тих же при -
чин знач ну кількість по вно ва жень, за ко но дав чо закріпле них
за ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня, рай онні та об ласні
ра ди ви му шені де ле гу ва ти місце вим дер жадміністраціям. У ре -
зуль таті роз ми ва ють ся межі між дер жав ною і муніци паль ною
вла дою, а місце ве са мо вря ду ван ня на рівні об ла с тей і рай онів
пе ре тво рюється на дек ла рацію. 

Роз ме жу ван ня ком пе тенції між місце ви ми дер жадмі -
ністраціями та ор га на ми місце во го са мо вря ду ван ня слід роз -
по чи на ти з виз на чен ня йо го прин ци по вих за сад. Де які з цих
за сад пря мо закріплені в Кон сти туції та за ко нах, інші ма ють
до к т ри наль ний ха рак тер:

1. По вно ва жен ня ор ганів публічної вла ди на місцях поділя -
ють ся на власні і де ле го вані. 

2. Дуб лю ван ня і кон ку ренція ком пе тенції різних ор ганів
публічної вла ди на місцях не до пу с кається.

3. Сутність влас них по вно ва жень ор ганів місце во го са мо -
вря ду ван ня по ля гає в уп равлінні місце ви ми спра ва ми, а сут -
ність влас них по вно ва жень місце вих дер жадміністрацій —
у здійсненні дер жав ної політи ки у відповідних адміністра тив -
но�те ри торіаль них оди ни цях.

4. Власні по вно ва жен ня ор ганів місце во го са мо вря ду ван -
ня по винні охоп лю ва ти всі спра ви місце во го зна чен ня. Ви -
ко нан ня цих по вно ва жень ор га на ми дер жав ної вла ди мо же
ма ти місце ли ше на ос нові де ле гу ван ня.

5. Де ле гу ван ня мо же здійсню ва тись ли ше на прин ци пах
обопільної до б ровільності сторін, стро ко вості і по вно го ма -
теріаль но�фінан со во го за без пе чен ня. 

Вихідне зна чен ня для роз поділу ком пе тенції на місце во -
му рівні має виз на чен ня по нят тя «спра ви місце во го зна чен ня»,
а та кож кон крет но го пе реліку та ких справ. Спро би сфор му лю -
ва ти дефініцію місце вих справ у вітчиз няній на уці ро би лись
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не од но ра зо во1, од нак це пи тан ня досі за ли шається відкри -
тим. На наш по гляд, спра ва ми місце во го зна чен ня ма ють виз -
на ва ти ся ті пи тан ня суспільно го жит тя, які відо б ра жа ють ко -
лек тивні по тре би те ри торіаль ної гро ма ди. Це зо к ре ма:

� здійснен ня по вно ва жень влас ни ка сто сов но об’єктів ко -
му наль ної влас ності;

� бла го устрій місць гро мадсь ко го ко ри с ту ван ня;
� за без пе чен ня соціаль но�куль тур них по треб членів те ри -

торіаль ної гро ма ди;
� ор ганізація ро бо ти ор ганів та по са до вих осіб місце во го

са мо вря ду ван ня;
� охо ро на гро мадсь ко го по ряд ку та за без пе чен ня еко -

логічної без пе ки на відповідній те ри торії;
� фінан су ван ня за ходів, пов’яза них з вирішен ням місце вих

справ.
Слід за зна чи ти, що пе релік справ місце во го зна чен ня має

бу ти ви черп ним, оскільки ч. 2 ст. 19 Кон сти туції без по се ред -
ньо зо бов’язує ор га ни місце во го са мо вря ду ван ня і їх по са до -
вих осіб діяти ли ше на підставі, в ме жах по вно ва жень та
у спосіб, що пе ред ба чені Кон сти туцією та за ко на ми Ук раїни. 

Ок ре мої ува ги по тре бує пи тан ня про пе релік об’єктів ко -
му наль ної влас ності, оскільки чин ний За кон «Про місце ве
са мо вря ду ван ня в Ук раїні» пе релічує їх че рез ро дові по нят тя
до сить аб ст ракт но. Го ло вним кри терієм для виз на чен ня то го,
яким має бу ти кон крет ний пе релік об’єктів влас ності пев ної
те ри торіаль ної гро ма ди, є те, на за до во лен ня чиїх по треб спря -
мо вані ці об’єкти. До ко му наль ної влас ності ма ють на ле жа ти
ті об’єкти, які за до воль ня ють по тре би на сам пе ред членів те -
ри торіаль ної гро ма ди:

� при родні ре сур си місце во го зна чен ня;
� ко му наль ний жит ло вий і не жит ло вий фонд;

1 Див., напр.: Люб чен ко П. М. Ком пе тенція місце во го са мо вря ду ван -
ня: ор ганізаційно�пра вові пи тан ня ре алізації: Ав то реф. дис... канд. юрид.
на ук. – 12.00.02. – Харків: Нац. юрид. акад. Ук раїни ім. Яро сла ва Му д ро -
го, 1998. – С. 5; Муніци паль не пра во Ук раїни: Підруч ник / За ред.
В. Ф. По го ріл  ка, О. Ф.Фризь ко го. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – С.88; Ба -
та нов О. В. Функції те ри торіаль них гро мад як суб’єктів місце во го са мо -
вря ду ван ня в Ук раїні: Ав то реф. дис... канд. юрид. на ук. – 12.00.02. – К.:
Ін�т дер жа ви і пра ва ім. В. М. Ко рець ко го, 2000. – С. 8�9.



З ме тою ви прав лен ня не га тив ної си ту ації, що скла ла ся
у сфері роз поділу та ре алізації по вно ва жень між ор га на ми
публічної вла ди на рівні об ла с тей і рай онів, у за ко ни «Про
місцеві дер жавні адміністрації» та «Про місце ве са мо вря ду ван -
ня в Ук раїні» про по нується вне сти такі зміни та до пов нен ня:

1. Пунк ти 1 і 2 ст. 11 За ко ну «Про місце ве са мо вря ду ван -
ня в Ук раїні» після слів «рай он ни ми у містах» до пов ни ти сло -
ва ми «рай он них та об лас них». 

2. До пов ни ти розділ ІІ За ко ну «Про місце ве са мо вря ду -
ван ня в Ук раїні» гла вою 41 «По вно ва жен ня ви ко нав чих ор -
ганів рай он них і об лас них рад», яка має місти ти статті, що
закріплю ють по вно ва жен ня цих ор ганів у відповідних сфе рах
суспільно го жит тя (навзірець гла ви 2 розділу ІІ).

3. Стат тю 44 пе ре не с ти у гла ву 41, змінив ши сло ва «по вно -
ва жен ня рай он них і об лас них рад» сло ва ми «по вно ва жен ня
ви ко нав чих ор ганів рай он них і об лас них рад» у відповідних
відмінках.

4. По вно ва жен ня, закріплені у главі 41 За ко ну «Про місце -
ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні», ви клю чи ти з гла ви 2 За ко ну
«Про місцеві дер жавні адміністрації». Зо к ре ма, ма ють бу ти
ви клю чені пп. 2–4 ст. 17, п. 5 ст. 18, п. 2 ст. 20 та ін.

5. Із За ко ну «Про місце ве са мо вря ду ван ня в Ук раїні» ма -
ють бу ти ви клю чені по вно ва жен ня, не пов’язані з вирішен ням
справ місце во го зна чен ня, зо к ре ма ст. 36, п. 1 ч. 1 ст. 38, п. 2
ч. 2 ст. 38 та ін.

6. Нор ми про де ле гу ван ня по вно ва жень від ор ганів дер жав -
ної вла ди ор га нам місце во го са мо вря ду ван ня, так са мо як і від
ор ганів місце во го са мо вря ду ван ня ор га нам дер жав ної вла ди,
по винні ви кла да тись не імпе ра тив ним, а дис по зи тив ним спо -
со бом. Інши ми сло ва ми, має закріплю ва тись мож ливість де -
ле гу ван ня пев них по вно ва жень, але та ке де ле гу ван ня по вин -
не здійсню ва тись ли ше за рішен ням ор га ну, яко му ці по вно ва -
жен ня на ле жать за за ко ном, і за зго дою ор га ну, яко му ці по -
вно ва жен ня де ле гу ють ся. Будь�яке де ле гу ван ня по вно ва жень
має су про во д жу ва тись пе ре да чею відповідних ма теріаль -
но�фінан со вих ре сурсів і виз на чен ням кон крет них строків де -
ле гу ван ня. 

7. Слід ви клю чи ти з обох за конів пе реліки по вно ва жень,
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� підприємства ко му наль но го гос по дар ст ва;
� рин ки і тор го вельні май дан чи ки;
� підприємства місько го та міжмісько го транс пор ту;
� об’єкти шля хо во го гос по дар ст ва шляхів місце во го зна -

чен ня;
� ко му нальні бан ки та інші кре дитні ус та но ви;
� ус та но ви охо ро ни здо ров’я, що об слу го ву ють гро ма дян

за місцем їх про жи ван ня (лікарні, поліклініки, дис пан се ри
то що);

� за кла ди освіти, що на да ють освітні по слу ги за місцем
про жи ван ня гро ма дян (яс ла�сад ки, ди тячі сад ки, шко ли, ліцеї,
інші за кла ди се ред ньої та по зашкільної освіти);

� за кла ди куль ту ри, що об слу го ву ють гро ма дян за місцем
про жи ван ня (клу би, бібліоте ки, краєзнавчі му зеї то що);

� бю ро ри ту аль них по слуг і кла до ви ща;
� ру хо ме і не ру хо ме май но ор ганів місце во го са мо вря ду -

ван ня;
� май но муніци паль ної міліції;
� ко му нальні за со би ма со вої інфор мації;
� акції, ча ст ки, паї, що на ле жать те ри торіальній гро маді

у спільній влас ності;
� ко ш ти місце во го бю д же ту. 
Функціональ но�ком пе тенційні про бле ми підси лю ють ся

си с тем но�струк тур ни ми не га раз да ми. Ад же си с те ма ор ганів
місце во го са мо вря ду ван ня поз бав ле на єдності. На сам пе ред
це ви яв ляється у відсут ності ви ко нав чих ор ганів у рай он них
та об лас них рад, що фак тич но при му шує їх де ле гу ва ти знач -
ну кількість са мо вряд них по вно ва жень на цьо му адміністра -
тив но�те ри торіаль но му рівні місце вим дер жав ним адміністра -
ціям. Це су пе ре чить як дек ла ро ва но му в Кон сти туції прин -
ци пу са мостійності місце во го са мо вря ду ван ня, так і Євро -
пейській хартії про місце ве са мо вря ду ван ня. То му уточ нен ня
ком пе тенції ор ганів публічної вла ди на місцях має су про во д -
жу ва тись зміна ми у струк турі цих ор ганів. На сам пе ред йдеть -
ся про не обхідність ство рен ня ви ко нав чих ор ганів місце во го
са мо вря ду ван ня на рівні рай онів і об ла с тей, що дасть змо гу
зня ти з місце вих дер жадміністрацій «ба ласт» по вно ва жень,
пов’яза них з вирішен ням справ місце во го зна чен ня.
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особ ли вої си с те ми публічної вла ди.

В. Д. Яворсь кий, кан ди дат юри дич них на -
ук, до цент, завіду вач сек то ру Інсти ту ту дер -
жав но го будівництва та місце во го са мо вря -
ду вання АПрН Ук раїни

Ос новні на прям ки удо с ко на лен ня 
за ко но дав ст ва про місцеві ви бо ри в Ук раїні 

Су час не ви бор че пра во Ук раїни та за ко но дав ст во, що йо -
го су про во д жує, ста нов лять юри дич ний фун да мент фор му ван -
ня і функціону ван ня інсти тутів дер жав ної вла ди та місце во го
са мо вря ду ван ня. Пред ме том ви бор чо го пра ва ви с ту па ють не
ли ше пра вові сто сун ки, що ви ни ка ють у про цесі про ве ден ня
ви борів на род них де пу татів Ук раїни і Пре зи ден та Ук раїни, але
й ви бо ри де пу татів місце вих рад та сільських, се лищ них,
міських голів. Ви бор че пра во ви с ту пає та кож своєрідним інди -
ка то ром, віддзер ка лен ням ре аль но го роз поділу політич них сил
у суспільстві, відповідає на за пи тан ня, наскільки ре зуль та ти
ви борів є де мо кра тич ни ми та легітим ни ми. 

Слід за ува жи ти, що інсти тут місце вих ви борів в Ук раїні,
на жаль, за ли шається по за на леж ною ува гою як з бо ку за ко -
но дав ця, так і те о ре тич них досліджень. За ро ки дер жав ної са -
мостійності цій важ ливій про блемі не бу ло при свя че но жод -
ної мо но графічної ро бо ти. Місцеві ви бо ри не ста ли об’єктом
ок ре мо го ди сер таційно го досліджен ня. Хоч май бутні місцеві
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які мо жуть де ле гу ва ти ся. Пред мет де ле гу ван ня доцільно пе ре -
да ти на уз го д жен ня сторін. Вод но час не обхідно пе ред ба чи ти
чіткий пе релік дер жав но�влад них по вно ва жень, які вза галі не
мо жуть де ле гу ва тись від ор ганів дер жав ної ви ко нав чої вла ди
ор га нам місце во го са мо вря ду ван ня (так звані дер жавні пре ро -
га ти ви): за без пе чен ня національ ної без пе ки, охо ро на дер жав -
ної таємниці то що. 

Ре алізація за зна че них про по зицій здат на по зи тив но впли -
ну ти на діяльність муніци паль них ор ганів на всіх рівнях
адміністра тив но�те ри торіаль но го ус т рою Ук раїни і спри я ти -
ме ста нов лен ню са мостійності місце во го са мо вря ду ван ня як
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