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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ВСТУП
Власність на регіональному рівні є об'єктом управлі(

ння для багатьох органів державного управління. Склад(
ний взаємозв'язок усередині системи державних органів
неминуче породжує таку проблему, як розмежування та
узгодження їх компетенції.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Майже немає робіт, присвячених спільній власності
територіальних громад. Звертання до державної влас(
ності та комунальної власності як вітчизняних, так і зару(
біжних учених має здебільшого прикладний характер, де
особлива увага приділяється дослідженню юридичних,
політичних і управлінських аспектів. Найбільш відомі в цій
галузі праці В.М. Алексєєва, Є.П. Бабенкова, Р.Ф. Гри(
нюка, С.А. Давимука, Р.О. Денчук, М.В. Домашенко, Г.В. За(
дорожного, М.О. Камишанської, Л.Ю. Мельника та
М.Х. Корецецького, В.М. Огаренко, Л.А. Музики, А.М. Му(
ховикова, А. Паскара та В. Польового, Ю.П. Пацурківсь(
кого, В.О. Сизоненко, Н.Ф. Колесник, Н.В. Сментини,
В. Устименко, Н.В. Чеснокової та ін.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
— визначити функції координації з питань управлін(

ня власністю на регіональному рівні;
— запропонувати модернізовану модель організац(

ійного механізму з управління власністю.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Правовий статус самих органів державної влади по(

винен бути чітко окреслений. Існує кілька техніко(юри(
дичних прийомів встановлення компетенції органів управ(
ління, серед яких метод перерахування функцій та конк(
ретних повноважень (в результаті чого орган наділяється
чіткою, але "негнучкою" компетенцією, застосування
різного роду презумпцій та принципів розмежування ком(
петенції — всі повноваження, окрім тих чи інших; повно(
важення, що прямо дозволяються або окреслені в законі;
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усі повноваження, крім тих, що віднесені до компетенції
інших органів. Вочевидь, є необхідність прийняття особ(
ливого закону про центральні органи державної влади,
яким би були визначені принципи розмежування повно(
важень цих органів та методи їх взаємодії. Це потребує
також перегляду з врахуванням цілей управління власні(
стю на регіональному рівні узгодження з цивільним зако(
нодавством положень про кожний орган виконавчої вла(
ди на територіальному рівні. Лише після цього система
може стати стрункою, ієрархізованою, а кожний орган
влади буде діяти в межах власної компетенції та "на своє(
му полі".

У літературі окреслені такі форми взаємодії органів
державної влади:

1) координація діяльності органів виконавчої влади;
2) делегування та передача повноважень;
3) внутрішньовідомчий (включаючи внутрішньоорга(

нізаційний) та міжвідомчий контроль;
4) проведення спільних заходів органами виконавчої

влади (спільні перевірки);
5) міжвідомчий обмін інформацією;
6) прийняття спільних актів [7, с. 36].
З теоретичної точки зору, будь(який орган держав(

ної влади може здійснювати повноваження самостійно
(автономно), а також за узгодженням з іншими органа(
ми. Саме тому при здійсненні власних повноважень вини(
кає питання про координацію дій органів державної вла(
ди з управління власністю. Власне пошук способу коор(
динації при здійсненні повноважень органів державної
влади при управлінні власністю на територіальному рівні
складає двоетапне завдання: 1) координація дій держав(
них органів по горизонталі; 2) координація дій держав(
них органів по вертикалі. Зазначений механізм можна
також розглядати і в іншій площині: статичне розділення,
розмежування повноважень між різними органами влади
одного рівня, а динамічно — це механізм координації та
узгодження дій при реалізації повноважень органами вла(
ди незалежно від рівнів. Таким чином, будується досить
складна схема з двома системами координат. Статичне
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розділення повинно бути до дрібниць опрацьоване зако(
нодавчо, а також у статутному акті кожного органу вла(
ди.

На теперішній час функції координації з питань уп(
равління власністю на регіональному рівні фактично зак(
ріплені, як визначалося вище, за місцевою державною ад(
міністрацією. Механізми координації досить чітко норма(
тивно не визначені і фактично вона може бути як верти(
кальною (районна державна адміністрація та районні те(
риторіальні підрозділи центральних органів виконавчої
влади — обласна державна адміністрація), так і горизон(
тальною (місцева державна адміністрація та територіальні
підрозділи центральних органів виконавчої влади одно(
го рівня).

Основним координаційним органом місцевої держав(
ної адміністрації є її колегія, до складу якої входять го(
лова та заступники голови місцевої державної адмініст(
рації, керівники її структурних підрозділів, а також кері(
вники центральних органів виконавчої влади відповідно(
го рівня. До складу колегії місцевої держадміністрації за
пропозицією громадських організацій, підприємств та
інших організацій можуть бути включені їх представни(
ки.

Відповідні колегії також можуть утворюються в сис(
темі зазначених вище територіальних підрозділів цент(
ральних органів виконавчої влади, до роботи яких залу(
чаються представники місцевих державних адміністрацій.
На рівні Автономної Республіки Крим координаційним ор(
ганом є Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, а на
рівні м. Києва — Київська міська державна адміністра(
ція, яка, як зазначалось вище, за трактуванням Конститу(
ційного Суду України, є виконавчим органом загальної
компетенції Київської міської Ради.

Колегія місцевої держадміністрації є дорадчим орга(
ном і утворюється для погодженого вирішення питань, що
належать до її компетенції, та для колективного і вільно(
го обговорення найважливіших напрямів діяльності [4].

До основних функцій колегії місцевої державної ад(
міністрації з питань управління власністю можна віднес(
ти такі:

1) обговорення і прийняття рішення щодо перспек(
тив і найважливіших напрямів діяльності місцевої держад(
міністрації з питань управління власністю;

2) розгляд пропозиції щодо: удосконалення законо(
давства з питань управління власністю; формування та ре(
алізації державної політики з питань управління власні(
стю в регіоні;

3) обговорення прогнозів і програм з питань управл(
іння власністю на регіональному рівні, інші державні про(
грами та визначення шляхів їх реалізації;

4) розгляд питань про стан дотримання фінансової,
бюджетної дисципліни, збереження та використання дер(
жавного майна, здійснення внутрішнього фінансового
контролю й усунення виявлених недоліків;

5) розроблення пропозицій щодо вдосконалення
діяльності місцевої держадміністрації, підприємств, уста(
нов та організацій, що належать до сфери їх управління з
питань управління власністю;

6) аналіз стану роботи місцевої держадміністрації з
питань управління власністю;

7) розгляд результатів роботи місцевої держадмі(
ністрації, підприємств, установ та організацій, що нале(
жать до сфери її управління, а також інших підприємств,
установ та організацій незалежно від форми власності і
підпорядкування (в межах компетенції) з питань управлі(
ння власністю;

8) аналіз стану дотримання законодавства з питань
управління власністю;

9) розгляд інших питань, пов'язаних з реалізацією зав(
дань, покладених на місцеву держадміністрацію з питань
управління власності.

Організаційною формою роботи колегії є її засідан(
ня. Засідання колегії проводяться, як правило, один раз
на місяць, позапланові — за потребою. Голова колегії
може визначити іншу періодичність проведення засідань
колегії. У разі потреби можуть проводитися розширені
та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з ко(
легіями інших органів виконавчої влади.

Крім колегії, при місцевій державній адміністрації мо(
жуть бути утворені інші координаційні органи, у тому числі
з питань управління власністю. Так, при голові обласної
адміністрації утворено понад 60 такого роду органів. Се(
ред них:

— обласна міжвідомча комісія з питань демонополі(
зації економіки;

— координаційна рада з питань розвитку та підтрим(
ки підприємництва;

— робоча група з питань мобілізації надходжень до
державного та місцевих бюджетів;

— обласна комісія з питань удосконалення механізмів
і процедур започаткування та припинення підприємниць(
кої діяльності;

— міжвідомча координаційна рада з питань залучен(
ня в економіку галузі промислового і трудового потенці(
алу установ кримінально(виконавчої системи;

— комісія з питань реалізації державної цінової по(
літики у житлово(комунальному господарстві та на транс(
порті.

У механізмі взаємовідносин між органами публічно(
го управління на регіональному рівні представлений інсти(
тут делегування повноважень — від обласних (районних)
рад — місцевим державним адміністраціям відповідного
рівня. Делегування — це такий управлінський зв'язок,
відповідно до якого відбувається передача прав, повно(
важень, функцій та завдань від одного органу до іншого.
При цьому суттєвим є те, що відповідальність не є пред(
метом делегування, тобто вона залишається за тим орга(
ном, що здійснив делегування.

Відповідно до законодавства України [5; 6] обласні
(районні) ради делегують місцевій державній адміністрації
такі повноваження з питань управління власністю:

1) підготовка і внесення на розгляд ради проектів про(
грам соціально(економічного та культурного розвитку
відповідно районів і областей, цільових програм з інших
питань, забезпечення виконання рішень ради;

2) підготовка пропозицій до програм соціально(еко(
номічного та культурного розвитку відповідно областей
та загальнодержавних програм економічного, науково(
технічного, соціального та культурного розвитку Украї(
ни;

3) забезпечення збалансованого економічного і соц(
іального розвитку відповідної території, ефективного ви(
користання природних, трудових і фінансових ресурсів;

4) підготовка і подання до відповідних органів вико(
навчої влади фінансових показників і пропозицій до про(
екту Державного бюджету України;

5) сприяння інвестиційній діяльності на території рай(
ону, області;

6) об'єднання на договірних засадах коштів підпри(
ємств, установ та організацій, розташованих на відпо(
відній території, і населення, а також бюджетних коштів
на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання на
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пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфрас(
труктури, шляхів місцевого значення та на заходи щодо
охорони навколишнього природного середовища;

7) організація охорони, реставрації, використання па(
м'яток історії та культури, архітектури і містобудування,
палацово(паркових, паркових та садибних комплексів,
природних заповідників місцевого значення;

8) підготовка висновків щодо проектів місцевих
містобудівних програм відповідних адміністративно(тери(
торіальних одиниць, що затверджуються сільськими, се(
лищними, міськими радами;

9) підготовка і подання на затвердження ради про(
позицій щодо організації територій і об'єктів природно(
заповідного фонду місцевого значення та інших тери(
торій, що підлягають особливій охороні; внесення про(
позицій до відповідних державних органів щодо оголо(
шення природних та інших об'єктів, що мають екологіч(
ну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками
історії або культури, які охороняються законом;

10) здійснення контролю за використанням коштів,
що надходять у порядку відшкодування втрат сільсько(
господарського і лісогосподарського виробництва, пов'я(
заних із вилученням (викупом) земельних ділянок.

Крім зазначених повноважень, обласні ради делегу(
ють обласним державним адміністраціям такі повнова(
ження:

1) визначення відповідно до закону розміру відрахувань
підприємствами, установами та організаціями, що надходять
на розвиток шляхів загального користування в області;

2) погодження у випадках, передбачених законом, з
відповідними сільськими, селищними, міськими радами
питань щодо розподілу коштів за використання природ(
них ресурсів, які надходять до фондів охорони навколиш(
нього природного середовища;

3) підготовка проектів рішень про віднесення лісів до
категорії захищеності, а також про поділ лісів за розря(
дами такс у випадках і порядку, передбачених законом;

4) прийняття у встановленому законом порядку рі(
шень про заборону використання окремих природних
ресурсів загального користування;

5) визначення відповідно до законодавства режиму
використання територій рекреаційних зон;

На наш погляд, існуючий організаційний механізм
державного управління власністю на регіональному рівні
потребує суттєвого вдосконалення. Причинами цього є:
розпорошеність функцій та повноважень органів держав(
ної влади на регіональному рівні щодо управління власн(
істю; дублювання повноважень органів державної вико(
навчої влади щодо управління власністю; наявність в
якості об'єктів управління в органів державної влади
об'єктів різної форми власності — державної, комуналь(
ної, спільної власності територіальних громад, власності
Автономної Республіки Крим.

Останнім часом висунуто ряд законодавчих пропозицій
та розроблено низку концепцій щодо реформування сис(
теми державного управління та територіальної організації
влади. [1; 2; 3]. Незважаючи на те, що вони так чи інакше
знаходяться в протиріччі одна до одної, у них можна знай(
ти й багато спільних рис. Адаптування зазначених доку(
ментів до проблем управління власністю на регіональному
рівні дозволяє запропонувати модернізовану модель
організаційного механізму з управління власністю.

По(перше, мова повинна йти про утворення єдиного
органу державної виконавчої влади з питань власності,
бажано зі статусом міністерства з передачею цьому орга(
ну ряду функцій Фонду державного майна, Державному

агентству з земельних ресурсів, Міністерства юстиції Ук(
раїни та Міністерства економіки України тощо. Передба(
чається, що свої повноваження Міністерство державного
майна повинно здійснювати на регіональному рівні через
власні територіальні органи на рівні АРК, областей, міст
зі спеціальним статусом.

По(друге, для підсилення ролі та значення місцевої
державної адміністрації як органу загальної компетенції,
що здійснює державний контроль за збереженням та ви(
користанням майна, пропонується ввести до її складу за
принципом подвійного підпорядкування всі територіальні
підрозділи центральних органів влади на територіально(
му рівні, у тому числі з питань управління власністю. Це
дозволить, зокрема, подолати дуалізм державної вико(
навчої влади з питань управління власністю з одночасним
збереженням організаційного впливу центральних органів
виконавчої влади на місцеві справи.

По(третє, з метою розмежування державної виконав(
чої влади та інституту місцевого самоврядування, чіткого
розподілу компетенції та повноважень двох видів публіч(
ної влади доцільним є утворення виконавчих органів об(
ласних рад. Унаслідок цього на регіональному рівні мо(
жуть співіснувати виконавчий орган обласної ради з пи(
тань управління спільною власністю територіальних гро(
мад у межах області та структурний підрозділ обласної
державної адміністрації з питань управління державною
власністю з повноваженнями, що були визначені вище.

ВИСНОВКИ
Таким чином, наявний організаційний механізм управ(

ління власністю на регіональному рівні відрізняється знач(
ною неефективністю. Основним напрямом його оптимі(
зації є утворення єдиного центрального органу виконав(
чої влади з питань власності зі створенням його територ(
іальних підрозділів на регіональному рівні, уведення всіх
територіальних підрозділів центральних органів виконав(
чої влади на територіальному рівні до складу місцевої
державної адміністрації, утворення виконавчого органу
обласних (районних) рад з питань управління майном
спільної власності територіальних громад.
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