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У статті висвітлюються теоретичні та практичні положення реформування системи 
місцевого самоврядування в контексті адміністративно-територіальної реформи. Роблять-
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І. Вступ

0
 

В Україні в умовах соціально-економіч-
них трансформацій активізувались питання 
вдосконалення чинної системи адміністра-
тивно-територіального устрою. Сьогодні си-
стема адміністративно-територіального уст-
рою нашої держави є багаторівневою, скла-
дною та потребує системного вдосконален-
ня. Однією з багатьох причин, що призвели 
до проблем у системі адміністративно-тери-
торіального устрою, є відсутність єдиного 
підходу при визначенні територіальної ос-
нови сільських, селищних і міських громад. 
Це призвело до розміщення в межах одних 
адміністративно-територіальних одиниць ін-
ших: міст, сіл, селищ у складі інших міст, 
селищ (наприклад: в адміністративних ме-
жах міст республіканського та обласного 
значення діють 35 рад інших міст). Виникає 
проблема розмежування повноважень орга-
нів місцевого самоврядування, юрисдикція 
яких поширюється одночасно на одну і ту 

саму територію 1. 
Також постали питання подальшого роз-

витку органів місцевого самоврядування; 
потребує вирішення проблема невідповід-
ності фінансово-економічної бази територі-
альних одиниць їх самоврядному розвитку. 

Все це призводить до компетенційних 
спорів між органами місцевого самовряду-
вання, органами влади Автономної Респуб-
ліки Крим та органами державної влади, 
зокрема щодо права власності на землю, 
майно, податків тощо. Всупереч нормам 
Конституції України існує низка адміністра-
тивно-територіальних одиниць, зокрема та-
ких, як: сільська рада, селищна рада, міська 
рада та рада селища міського типу. Існують 
невиправдані диспропорції й на рівні район-
ного поділу, що суттєво впливає на ефекти-
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вність управління територіями, причому іс-
нує тенденція до поглиблення міжрегіона-
льних диспропорцій. 

Місцеве самоврядування як демократич-
ний інститут нашого суспільства дедалі бі-
льше впливає на соціально-економічні та 
політичні процеси в державі, сприяє оптимі-
зації державного управління та децентралі-
зації влади, активізації населення та залу-
ченню його до участі в політико-правових 
процесах, зокрема у вирішенні питань міс-
цевого значення. Але на сучасному етапі 
розвитку місцевого самоврядування зали-
шається безліч проблем, які стримують його 
подальший розвиток. Саме тому з’явилась 
потреба в детальних дослідженнях терито-
ріального розвитку, розробці моделей ефек-
тивного функціонування регіонів на основі 
раціонального поєднання загальнодержав-
ного, територіального управління та місце-
вого самоврядування, реформування адмі-
ністративних одиниць. 

В умовах існування великої кількості різ-
номанітних наукових підходів до вивчення 
системи адміністративно-територіального 
устрою країни особливого значення набуває 
узагальнення наявних теорій та концепцій. 
Українські вчені та експерти зробили ваго-
мий внесок в теорію регіонального розвитку, 
територіального поділу, дослідження зако-
номірностей господарювання, моделювання 
розвитку територій, суттєво просунули знан-
ня про територіальне управління, взаємодію 
інститутів публічної влади на місцях. 

Серед праць такого плану варто вказати 
на наукові дослідження вітчизняних вчених, 
зокрема О.І. Амоші, О.М. Бандурки, Ю.П. Би-
тяка, М.І. Долішнього, С.І. Дорогунцова, 
В.А. Ільяшенко, В.М. Кампо, І.Б. Ковтун, 
О.Б. Коротич, О.Ю. Лебединської, В.В. Ма-
монова, Н.Р. Нижник, М.М. Паламарчука, 
Д.М. Стеченка та ін. Наукові здобутки вче-



Серія: Державне управління, 2012 р., № 1 (37) 

 95 

них мають велике наукове та практичне зна-
чення. 

Проте новітній етап адміністративної ре-
форми в Україні потребує переосмислення 
наукових положень щодо сучасних напрямів 
її здійснення. 

II. Постановка завдання 
Мета статті полягає в тому, щоб на осно-

ві аналізу вітчизняного досвіду та нових іні-
ціатив Президента України В.Ф. Януковича 
щодо реформування інституту місцевого 
самоврядування та вироблення нового ал-
горитму конституційно-правового регулю-
вання відносин у сфері місцевого та регіо-
нального розвитку узагальнити аналіз про-
блем та висвітлити основні перспективи 
здійснення адміністративно-територіальної 
реформи в Україні. 

III. Результати 
Інститут місцевого самоврядування в су-

часних умовах потребує невідкладного ре-
формування, оскільки за чинної норматив-
но-правової бази він не здатний цілковито 
забезпечувати інтереси територіальної гро-
мади. Місцеве самоврядування, як демок-
ратичний інститут нашого суспільства, після 
ухвалення в 1996 р. Конституції України де-
далі більше впливає на соціально-еконо-
мічні та політичні процеси в державі, сприяє 
оптимізації державного управління та деце-
нтралізації влади, активізації населення та 
залученню його до участі в політико-пра-
вових процесах, зокрема у вирішенні питань 
місцевого значення. 

На сучасному етапі питання щодо впро-
вадження адміністративно-територіальної 
реформи перебуває в центрі уваги українсь-
кого суспільства. Нагальна потреба її про-
ведення зумовлена низкою причин: 

1) Україна – урбанізована країна, де іс-
нує 450 міст, у яких проживає понад 75% 
населення, однак місцеве самоврядування 
на рівні міст обмежене як фінансово, так і 
адміністративно (через їх штучний поділ на 
міста районного, обласного, республікансь-
кого значення); 

2) у нашій державі відсутня цілісна сис-
тема місцевого самоврядування, що ефек-
тивно функціонує. Вона фактично не діє на 
обласному та районному рівнях управлін-

ня,  виконавча влада тут зосереджена в 
руках представників місцевих державних 
адміністрацій, які призначаються Президен-
том України й підпорядковані йому та Кабі-
нету Міністрів України; 

3) місцеве самоврядування не має пос-
тійних і достатніх фінансових джерел для 
формування бюджету розвитку; 

4) створення комплексної, ефективної 
системи місцевого самоврядування є необ-
хідною умовою для впровадження європей-
ської моделі розвитку в Україні; 

5) без адміністративно-територіальної ре-
форми вкрай важко забезпечити сучасний 
рівень розвитку виробничої та невиробничої 
інфраструктури в містах, селах і селищах, 
подолати системну кризу житлово-комуна-

льного господарства 2. 
Тому реформа місцевого самоврядуван-

ня сьогодні є одним із найважливіших за-
вдань розвитку української державності. 
Адміністративно-територіальна реформа в 
Україні створить умови для динамічного ро-
звитку потенціалу промислових і сільських 
територій області, ліквідує соціальні та еко-
номічні диспропорції в їхньому розвитку; 
розумна зміна меж територіальних одиниць, 
що спирається на реальні потреби грома-
дян, призведе до поліпшення якості соціа-
льних, адміністративних, транспортних пос-
луг; узгоджене з громадськістю скорочення 
мережі соціальних закладів дасть змогу зе-
кономити ресурси місцевих громад; збіль-
шення повноважень органів місцевого са-
моврядування одночасно з ресурсами для 
їхньої реалізації збільшить відповідальність 
місцевих обранців перед виборцями. 

Зазначене свідчить про те, що сьогодні 
перед державою постає завдання прове-
дення змін у політичній системі організації 
публічної влади, зокрема місцевого самов-
рядування, шляхом його реформування. 
Реформа місцевого самоврядування має 
розглядатися як складова адміністративно-
правової та територіальної реформ. 

Сучасний етап адміністративної рефор-
ми передбачає чітке визначення системи 
органів виконавчої влади на всіх рівнях, ор-
ганів місцевого самоврядування, їх компе-
тенції, структури, статусу посадових осіб, їх 
відповідальності; орієнтацію на забезпечен-
ня прав людини. Для досягнення мети адмі-
ністративної реформи в ході її проведення 
має бути розв’язано низку завдань, серед 
яких одним з перших постає формування 
сучасної системи місцевого самоврядуван-
ня. 

Вбачається, що здійснення адміністрати-
вно-територіальної реформи в Україні має 
базуватися на таких принципах: 
– унітарності як пріоритетного державного 

інтересу; 
– надання органам місцевого самоуправ-

ління широких повноважень для реалі-
зації цілей з розвитку громад; 

– субсидування чи пріоритетної допомоги 
громадам для вирішення проблем у со-
ціальній сфері; 

– наукового супроводження підготовки до 
державно-управлінських реформ у кон-
тексті модернізаційної стратегії держави 

3. 
Конституція України не дає відповіді на 

питання щодо того, які в нашій державі ад-
міністративно-територіальні одиниці є пер-
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винними (базовими). Якщо проаналізувати 
норми Основного Закону, зокрема статтю 
133, то стає зрозумілим, що систему адміні-
стративно-територіального устрою України 
становлять Автономна Республіка Крим, 
області, райони, міста, райони в містах, се-
лища і села. Цей перелік складових адмініс-
тративно-територіального устрою України є 
вичерпним. Водночас у державі існують 
сільради, про які взагалі в Конституції зовсім 
немає згадки, а до складу деяких міст та 
міських районів входять інші міста і селища. 

Якщо розглядати положення Європейсь-
кої хартії місцевого самоврядування, кон-
ституції європейських держав, можна поба-
чити, що в цих актах чітко окреслюється пе-
рвинний (місцевий) рівень адміністративно-
територіального устрою (муніципалітети, 
гміни тощо), другий – регіональний рі-
вень (райони, повіти, департаменти тощо) і 
третій – субнаціональний рівень (області, 

провінції, землі тощо) 4. 
Якщо з другим і третім рівнями адмініст-

ративно-територіального устрою України 
більш-менш зрозуміло (райони та області), 
то з первинним (місцевим) рівнем виника-
ють труднощі, пов’язані з наявністю в Кон-
ституції України рудиментів радянської сис-
теми адміністративно-територіального уст-
рою, до якої належать село, селище, місто. 
Разом з тим, Конституція не дає чіткого ви-
значення, що необхідно розуміти під понят-
тями “село”, “селище” та “місто”. 

Саме тому першим кроком адміністрати-
вно-правової реформи має бути територіа-
льна реформа, у рамках проведення якої 
необхідно дати визначення поняття терито-
ріального устрою України, встановити ста-
тус та ієрархію адміністративно-територіа-
льних одиниць, порядок їх створення, реор-
ганізації та ліквідації. Взагалі, цей етап мож-
на розглядати як базу для проведення адмі-
ністративно-правової реформи, підвищення 
ефективності місцевого самоврядування [5]. 

Аналізуючи конституційні норми щодо 
адміністративно-територіального устрою Ук-
раїни, бачимо, що, згідно з пунктом 13 час-
тини першої статті 92 Конституції України, 
територіальний устрій України визначається 
виключно законами України. Тому розв’я-
зати наявні суперечності й усунути неточно-
сті щодо зазначеного інституту можна лише 
шляхом прийняття відповідного закону – 
Закону України “Про адміністративно-тери-
торіальний устрій України”. 

Є також недоречності в адміністративно-
територіальному устрої, які ускладнюють 
відносини між різними суб’єктами місцевого 
самоврядування. Спостерігається дублю-
вання повноважень різних органів самовря-
дування, які за законом є однаковими. Об-
меження юрисдикції органів місцевого са-
моврядування територіальних громад лише 

межами населеного пункту створює право-
вий вакуум щодо регулювання відносин на 
території, яка знаходиться за межами цих 
населених пунктів. 

Сьогодні ж, коли Україна проголошена 
суверенною і незалежною, демократичною, 
соціальною, правовою державою, головним 
завданням під час оптимізації адміністрати-
вно-територіального устрою нашої держави 
має бути встановлення таких адміністрати-
вно-територіальних одиниць, які могли б не 
лише бути ефективними провідниками дер-
жавної політики, але мали б реальну змогу 
самостійно виконувати самоврядні функції, 
а поняття адміністративно-територіальної 
одиниці повинно містити такі елементи: 
– вичерпний перелік повноважень та від-

повідальності за їх виконання того орга-
ну, який утворений в межах цієї одиниці; 

– ресурсну можливість території здійсню-
вати визначені законом повноваження; 

– відсутність у складі адміністративно-те-
риторіальної одиниці інших одиниць (те-
риторій) такого самого рівня з однако-
вим переліком повноважень; 

– нерозривність цієї території. 
Важливим питанням є встановлення меж 

адміністративно-територіальних одиниць і 
можливості їх об’єднання. До того ж, необ-
хідно встановити критерії розмежування 
повноважень між різними видами самовря-
дування, зокрема щодо здійснення соціаль-
них послуг, та віднести до повноважень міс-
цевого самоврядування ті, виконання яких 
повинно здійснюватись максимально на-
ближено до споживачів – членів територіа-
льної громади. Лише після створення умов 
для ефективного розвитку громад можна 
переходити до наступного етапу реформу-

вання місцевого самоврядування 2. 
Районні й обласні ради як органи місце-

вого самоврядування, що представляють 
спільні інтереси територіальних громад сіл, 
селищ, міст, сьогодні не можуть ефективно 
виконувати свої функції з декількох причин. 

По-перше, вони не мають власних вико-
навчих органів. Окремі повноваження цих 
органів, відповідно до Конституції та законів 
України, беруть на себе місцеві державні 
адміністрації. Тому такі важливі питання, як 
управління об’єктами спільної власності те-
риторіальних громад, розподіл між ними 
коштів, які надходять з державного бюдже-
ту, та інші повноваження фактично зосере-
джені в руках місцевих держадміністрацій, а 
не органів місцевого самоврядування. 

По-друге, повноваження районної й об-
ласної рад є майже ідентичними, що супе-
речить основним принципам місцевого са-
моврядування. 

По-третє, законодавством не визначено 
механізм виявлення спільної думки терито-
ріальних громад сіл, селищ, міст з певного 
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питання, а також отримання їхньої думки з 
приводу вирішення того чи іншого питання 
тощо. 

По-четверте, недосконало визначено 
правовий статус районних і обласних рад, 
що робить неможливим перерозподіл пов-
новажень у системі місцевого самовряду-
вання шляхом їх делегування сільськими, 
селищними та міськими радами для най-
більш ефективної їх реалізації. 

Контрольно-наглядову функцію за діяль-
ністю органів місцевого самоврядування та 
виконанням делегованих їм повноважень, 
передбачених законодавством, мають здій-
снювати місцеві органи державної влади. 
Але разом з тим на законодавчому рівні має 
бути закріплено положення, що під час реа-
лізації зазначених функцій є неприпустимим 
необґрунтоване та незаконне втручання в 
діяльність органів місцевого самоврядуван-
ня та їх посадових осіб з боку тих суб’єктів, 
що провадять контроль і нагляд. 

Отже, до актуальних проблем подальшо-
го розвитку місцевого самоврядування в 
Україні та його державної підтримки слід 
віднести: 

1) здійснення адміністративної реформи 
на місцевому та регіональному рівнях орга-
нізації публічної влади шляхом розмежу-
вання функцій і повноважень між місцевими 
органами державної виконавчої влади та 
органами місцевого самоврядування, а та-
кож між органами місцевого самоврядуван-
ня різних рівнів; розв’язання проблем стра-
тегічного планування розвитку територій; 
удосконалення системи управління місцево-
го і регіонального розвитку та вдосконален-
ня статусу органів місцевого самоврядуван-
ня на регіональному рівні, статусу місцевих 
державних адміністрацій; 

2) здійснення реформи адміністративно-
територіального устрою шляхом удоскона-
лення системи адміністративно-територіа-
льного устрою; визначення статусу первин-
ної адміністративно-територіальної одиниці; 
визначення кордонів адміністративно-тери-
торіальних одиниць; проведення комплексу 
земельних кадастрових робіт тощо; 

3) зміцнення фінансово-економічних ос-
нов місцевого самоврядування шляхом ви-
значення правового статусу комунальної 
власності, об’єктів спільної власності тери-
торіальних громад; здійснення реформи 
житлово-комунального господарства; удо-
сконалення бюджетного законодавства; 

4) розв’язання проблем наукового, осві-
тнього, інформаційного забезпечення роз-
витку місцевого самоврядування; вдоскона-
лення кадрового забезпечення місцевого 
самоврядування, системи підготовки, пере-
підготовки, підвищення кваліфікації службо-
вців місцевого самоврядування; 

5) залучення потенціалу територіальних 
громад, підтримка нових форм самооргані-
зації населення та його ініціатив щодо учас-
ті у вирішенні справ місцевого значення то-
що. 

Головною метою реформування системи 
місцевого самоврядування, як невід’ємної 
частини адміністративно-правової та тери-
торіальної реформи, має стати формування 
життєздатних територіальних громад та за-
безпечення високої якості життя кожної лю-
дини і громадянина. Проведення реформи 
повинно базуватися на широкому залученні 
населення до вирішення місцевих питань; 
наближенні органів місцевого самовряду-
вання до споживачів послуг, що надаються 
органами місцевого самоврядування; чітко-
му розподілі повноважень між територіаль-
ною громадою та відповідними органами 
місцевого самоврядування, а також органа-
ми регіонального самоврядування й орга-
нами державної влади. 

Таким чином, необхідність здійснення 
адміністративно-територіальної реформи є 
очевидною. Чинний адміністративно-тери-
торіальний устрій не відповідає стратегіч-
ному курсу держави до демократії та євро-
пейських стандартів належного врядування. 
Чинна система адміністративно-територіа-
льного врядування залишається неефектив-
ною, схильною до корупції, внутрішньо су-
перечливою та надмірно централізованою. 
Вона є закритою від суспільства, громіздкою 
та відірваною від потреб простої людини. 

IV. Висновки 
Отже, сучасна система адміністративно-

територіального врядування є справжнім 
гальмом у проведенні соціально-економіч-
них і політичних реформ. Здійснення адміні-
стративно-територіальної реформи має 
привести до покращення життя в громадах, 
зокрема, створити умови до їх подальшого 
економічного розвитку. Шляхом оптималь-
ного укрупнення сільських і селищних гро-
мад будуть створені економічно самодоста-
тні суб’єкти місцевого самоврядування; бу-
дуть максимально децентралізовані публічні 
функції та ресурси. 

Здійснення адміністративно-територіаль-
ної реформи потребує зважених і науково 
обґрунтованих підходів, уникнення надмір-
ної централізації та максимального враху-
вання культурних та історичних особливос-
тей територіальних громад. 

Вважаємо, що ефективне та спрямоване 
виключно на реалізацію потреб людей здій-
снення адміністративно-правової реформи 
можливе за умов проведення широкої інфо-
рмаційно-просвітницької кампанії з роз’яс-
нення суті та завдань реформи, якнайшир-
шого залучення громадськості до її здійс-
нення. Таке залучення має відбуватися у 
формі обговорень, дискусій, круглих столів, 
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громадських слухань, зборів, роз’яснюва-
льних публікацій у національних та місцевих 
ЗМІ. 
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