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Анотація

У даному науково-практичному коментарі подано постатейний аналіз чинної
редакції базового для системи нормативної регламентації місцевого
самоврядування в Україні правового акту - Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», з останніми змінами і доповненнями

  

Видання розраховано на депутатів місцевих рад усіх рівнів, працівників
органів місцевого самоврядування, державних службовців, студентів,
аспірантів і викладачів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів,
а також усіх, хто цікавиться проблематикою місцевого самоврядування в
Україні.
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ВСТУП 
 

У самому загальному вигляді під місцевим самоврядуванням прийн-
ято розуміти таку особливу форму публічної влади, яка на практиці ре-
алізується специфічними суб’єктами — а саме територіальними колек-
тивами місцевого населення, які в Україні є територіальними 
громадами та сформованими в особливому порядку органами. При 
цьому об’єктом виникаючих правовідносин є питання місцевого зна-
чення, та здійснюється на основі використання окремого виду публіч-
ної власності (таку власність прийняте називати комунальної або муні-
ципальної. 

Виходячи з цих загальних визначень, під місцевим самоврядуван-
ням в Україні розуміємо право територіальної громади (жителів села 
чи добровільного об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, 
селища та міста) самостійно вирішувати питання місцевого значення в 
межах Конституції і законів України. 

Вважається, що місцеве самоврядування в Україні здійснюється те-
риторіальними громадами сіл,селищ, міст як безпосередньо, так і через 
сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також через ра-
йонні та обласні ради, які представляють спільні інтереси територіаль-
них громад сіл, селищ, міст. 

Первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм 
його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міс-
та. 

Представницькими органами місцевого самоврядування є ради на-
родних депутатів. При цьому ці ради представляють відповідні терито-
ріальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і 
повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією 
України, законами. 

Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у 
містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управ-
ління та інші створювані радами виконавчі органи. Виконавчі органи 
сільських, селищних, міських, районних у містах рад є підконтрольни-
ми і підзвітними відповідним радам, а з питань здійснення делегованих 
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їм повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольними 
відповідним органам виконавчої влади. 

Така стройна і логічна система застосовується не у всій структурі 
місцевого самоврядування в Україні. Фактично з 1999 року на консти-
туційному рівні існує обмеження місцевого самоврядування на рівні 
районів, областей та міст Києва і Севастополя, де виконавча влада 
здійснюється місцевими державними адміністраціями як складовими 
вертикалі державної виконавчої влади. При цьому голови місцевих 
державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповіда-
льні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підз-
вітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня. У час-
тині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи 
обласними радами, місцеві державні адміністрації формально підзвітні 
і підконтрольні радам. 

Таке втручання у систему місцевого самоврядування було здійснено 
з ініціативи Президента Україні Л. Кучми для додаткового укріплення 
ланки президентської вертикалі влади на місцях. З того часу й існує ця 
вертикальна система стримування і противаг, який має бути притаман-
но врівноваження двох крайніх тенденцій у розвиткові політичної сис-
теми, але насправді спостерігається явний перекіс у бік центральних 
органів влади. 

Така система зберігалась й після президентства Л. Кучми. Ані Пре-
зидент В. Ющенко, ані Президент В. Янукович і не думали міняти це 
становище, незважаючи на те, що воно явно суперечить нормам окре-
мих міжнародно-правових документів, зокрема, із ратифікованою 
Україною Європейською хартією місцевого самоврядування не узго-
джується делегування повноважень органів місцевого самоврядування 
органам державної влади, передбачене ст. 44 Закону України «Про мі-
сцеве самоврядування» (Хартія передбачає лише зворотний напрям — 
делегування повноважень органів державної влади органам місцевого 
самоврядування). У чинному вигляді інститут делегування повнова-
жень означає фактичне втручання державної вертикалі виконавчої вла-
ди у справи місцевого самоврядування через інститут місцевих держа-
вних адміністрацій. 
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Президент П. Порошенко попав у складну ситуацію — з одного бо-
ку назріла реформа системи місцевого самоврядування, з іншого боку 
політична, військова і суспільна ситуація в державі, небезпека розпа-
лювання сепаратистських тенденцій на місцях в умовах нерозв’язаного 
воєнного конфлікту та з огляду на перспективи децентралізації влади.  

Тім не менш, за його каденції все ж була розпочата реформа і реор-
ганізація системи місцевого самоврядування. Основною ідеєю і ціллю 
цих заходів була так звана децентралізація. Певні плани навіть вдалось 
втілити на практиці, що мало наслідком зміни у такому чиннику, як 
вплив органів державної виконавчої влади на діяльність органів місце-
вого самоврядування через фінансову залежність других від перших. 
Це діє таким чином — бюджети областей і районів мають прямі тран-
сфертні відносини із державним бюджетом України, який затверджу-
ється законом, і тому є значною мірою захищеними. Однак, обласні та 
районні ради не мають власних виконавчих органів, через які вони не 
лише реалізовували б свої рішення, але й здійснювали б бюджетну по-
літику. Натомість бюджети сіл, селищ та міст районного значення, що 
мають повний цикл органів місцевого самоврядування, отримують 
трансферти через обласні та районні бюджети, повноваження з розроб-
ки проектів яких належать місцевим державними адміністраціям. І ли-
ше міста обласного значення мають одночасно повний цикл місцевого 
самоврядування та прямі відносини із державним бюджетом.  І ось цей 
вплив був дещо послаблений через процес утворення об’єднаних тери-
торіальних громад, які мають повну систему органів місцевого самов-
рядування та прямі відносини з державним бюджетом України (заува-
жимо, що зараз у об’єднаних територіальних громадах вже 
проживають близько 70 % населення України). 

Задля подальшого розв’язання проблем місцевого самоврядування 
П. Порошенком, як Президентом України, було ще у 2015 році внесено 
законопроект «Про внесення змін до Конституції України (щодо деце-
нтралізації влади)» (реєстр. № 2217а). Основною ідеєю є зміна системи 
стримувань і противаг — перехід від втручання виконавчої влади у 
сферу місцевого самоврядування до розподілу сфер компетенції між 
державною владою та органами місцевого самоврядування. Однак реа-
лізовані ці плани не були (не у останню чергу через певні вади самого 
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проекту, особливо через нав’язаний із зовні особливий статус Донба-
су). Натомість, відповідно до Плану заходів з реалізації нового етапу 
реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади на 2019 — 2021 рр., затвердженого Кабінетом Міністрів Украї-
ни, до 2020 р. планувалося повністю завершити добровільне 
об’єднання територіальних громад. У 2020 р. мав розпочатися наступ-
ний етап децентралізації, на якому передбачалося утворення нової те-
риторіальної основи для розвитку державного управління та місцевого 
самоврядування у межах чинної конституційної моделі шляхом дирек-
тивного об’єднання малих територіальних громад та укрупнення адмі-
ністративних районів. 

Як віддалена задача була задумка ліквідації державних адміністра-
цій. 

Зрозуміло, ці плани та заходи будуть піддані ревізії і перевірці з бо-
ку нового Президента України В. Зеленського і його команди. Врахо-
вуючи, що його прихід до влади відбувався на хвилі нищівної критики 
П. Порошенка, а також беручи до уваги тенденцію (що просто кидаєть-
ся в очі) щодо зосередження влади у команди нового Президента Укра-
їни, є великі сумніви у еволюційному шляху реорганізації місцевого 
самоврядування. Поживемо — побачимо. Тим більше, що вищевказа-
ний проект закону не був реалізований Верховною Радою України, а 
Верховна Рада нового скликання навряд повернеться до його розгляду. 

Наостанок звертаємо увагу, що занадто централізована система 
державного управління є небезпечною ще й у такому сенсі. Це на 
практиці призводить до покладання населенням більшої частини від-
повідальності за стан справ на місцях на центральні органи державної 
влади. Тобто громади в цілому і окремі громадяни цілком покладають-
ся в цих питаннях на державу, ніяк не розвиваються як самостійний і 
важливий суб’єкт управління своїм життям. Як не дивно, саме такий 
порядок управління за несприятливих умов некомпетентності або роз-
балансованості процесів при змінах центральної влади може стимулю-
вати зростання сепаратистських настроїв. 

Виклики сучасності залишаються, попереду в Україні вибори місце-
ві (або дострокові вже цього року, або чергові у 2020 році). За якою си-
стемою місцевого самоврядування вони відбудуться — питання відк-
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рите. Але судячи з результатів виборів у Верховну Раду України, про-
блем у команди нового Президента з прийняттям законів не передбача-
ється. Це поміж іншим означає, що саме на них покладається уся від-
повідальність за законодавчу роботу. Тобто питання доцільності, 
компетенції, законності і відповідальності перед українцями. 
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