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МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ В
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

Зв'язок з науковими і практичними завданнями. У
процесі самоорганізації населення, яке відбувається з
допомогою місцевого самоврядуванням, можна споді3
ватися на найефективніше використання потенціалу са3
моорганізації суспільства, ініціативи громадян. Акту3
альність проблеми детерміновано створенням реальних
умов розвитку громадянського суспільства, про яке ос3
таннім часом так багато говорять політики та науковці.
Досвід демократичних країн засвідчує: там, де розви3
нуте місцеве самоврядування, панує і демократичне впо3
рядкування, держава і влада підконтрольні громадянам,
а не навпаки. Самоврядування є фундаментальною за3
садою цивілізованого демократичного облаштування
спільного життя, засадою не тільки декларованої і фор3
мально визнаної іншими незалежності, а незалежності
практичної, підкріпленої ефективним вирішенням соці3
альних і економічних завдань.

Актуальність проблеми зростає разом з обранням кур3
су на створення демократичної, правової держави, Украї3
на повинна здійснювати заходи щодо розвитку й удоско3
налення засобів і методів народовладдя, використовую3
чи досвід українського народу і світового співтовариства.

В Україні створюються формальні правові засади для
розвитку різних форм волевиявлення населення, закріп3
лення реальних демократичних цінностей у суспільстві.
Аналіз наукових досліджень дає підстави стверджувати,
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що в Україні зміцнюється новий, самостійний тип держа3
ви, в якому демократія матиме верховенство. Очікуване
суспільство відзначатиметься тим, що його система за3
безпечуватиме вільне і адекватне волевиявлення всіх
дорослих громадян. Волевиявленню населення належа3
тиме визначальне значення в суспільному житті. Змістов3
ною межею волевиявлення більшості населення будуть
основні права людини, незаперечність і недоторканність
яких має стати абсолютною. Основні права людини —
це той кордон, який не переступатиме будь3яка більшість
у демократичному суспільстві.

Розвитку нових форм самоорганізації населення,
підвищенню ефективності державного управління спри3
яють економічні, політичні, правові й соціальні умови,
що склались в Україні. Демократія, соціальна справед3
ливість й ефективність управління — взаємозалежні
поняття. Без реального здійснення народовладдя, сво3
боди, рівності, гласності, постійного врахування гро3
мадської думки не можна забезпечити соціальної спра3
ведливості в суспільстві. Без високої свідомості, розу3
міння обов'язку і відповідальності, професіоналізму й
ініціативності не можна досягти високої ефективності
управління. Реалізація принципів демократизму, со3
ціальної, правової держави є умовою розвиненого гро3
мадянського суспільства, утвердження народу як дже3
рела і носія державної влади. Адже лише демократич3
не суспільство спроможне до динамічного розвитку.

Сьогодні розробляються проблеми визначення

У статті аналізуються теоретичні підходи до реформування місцевого самоврядування в умовах
розвитку демократичного суспільства. Розглядаються сучасні зарубіжні демократичні стандарти,
застосування яких необхідне до адаптації місцевого самоврядування в Україні до нових вимог сьо!
годення. Пропонуються напрями підвищення ефективності місцевого самоврядування.

In the article the theoretical going is analysed near reformation of local self!government in the
conditions of development of democratic society. Modern foreign democratic standards application
of which is needed to adaptation of local self!government in Ukraine to the new requirements of
настоящего are examined in it. Directions of increase efficiency of local self!government are offered.
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шляхів, форм і методів самоорганізації населення з ура3
хуванням світових зразків, власного досвіду і менталі3
тету народу. Історія свідчить, що досконалість форм са3
моорганізації населення залежить від форм суспільної
свідомості й відображає одну з основних людських ідей
— соціальну справедливість. Ця проблема стає найваж3
ливішою у сучасному розвитку українського суспіль3
ства. Дослідження її у взаємозв'язку з такими катего3
ріями, як влада, право, свобода, мораль, управління, дає
можливість глибше осмислити сутність і напрями нашої
соціальної трансформації.

Більшість українського народу активізує свій поступ
на шляху формування місцевого самоврядування як
чинника волевиявлення та самоорганізації населення
громадянського суспільства, яке вимагає демократії в
усіх її проявах.

МЕТА СТАТТІ
Показати, як постає ця проблема в контексті станов3

лення правової держави, запровадження і зміцнення місце3
вого самоврядування. Хоча питання становлення демокра3
тичного державного управління і не є винятково українсь3
кими, потрібні неординарні зусилля вчених, щоб демокра3
тія в Україні стала реальністю, невід'ємним атрибутом сус3
пільного розвитку. Натомість суспільні науки за попередні
півстоліття не змогли довести свою здатність аргументува3
ти ефективні практичні рекомендації щодо розвитку форм
волевиявлення та самоорганізації населення.

АНАЛІЗ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ,
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ ПИТАНЬ

Інтерес науки і людської цивілізації до проблем са3
моврядування вимірюється віками. На шляху їх вирішен3
ня людство зробило гігантські кроки. Проте цей чинник
залишається предметом дедалі зростаючого інтересу
вчених, громадян і в третьому тисячолітті. Діапазон ду3
мок дуже широкий: від визнання демократії нормою
функціонування політичної системи — одними, до сумні3
вів щодо її здійснення взагалі — у інших. Розвинені краї3
ни прагнуть будувати демократичне суспільство, в яко3
му свобода, соціальна справедливість були б не лише
гаслами політичних партій і рухів, а справою усіх сво3
бодолюбних, свободомислячих людей.

У науковій літературі місцеве самоврядування, його
суть і значення, зародження та історичні форми, прин3
ципи висвітлюються з позицій широкого плюралізму.
Проаналізуємо основні підходи.

Першою зі сформульованих цілісних ідей муніципаль3
ної демократії була теорія природних прав вільної грома3
ди, яка виникла на початку XIX ст. як реакція на чиновниць3
ке управління з усіма негативними сторонами, коли увага
теоретиків філософії держави та права перемістилася з
конституційної монархії на представницьку демократію як
більш прогресивне втілення ідей правової держави, коли в
політичній та філософсько3правовій думці відбулися суттєві
зміни поглядів на проблеми демократії, суспільної свободи
та природних прав людини. По суті, у цьому випадку йшло3
ся про суверенітет територіальної громади.

Серед прихильників громадівськоїтеорії місцевого
самоврядування слід назвати В.Лешкова, О. Васильчи3
кова. Вони розглядали його первинні суб'єкти3громади
— як самостійне джерело такої публічної влади, яка

належить не державі, а є самостійною, так званою "му3
ніципальною". Ця теорія грунтується на протиставленні
характеру державної влади та місцевого самоврядуван3
ня з тих міркувань, що місцеве самоврядування має гро3
мадський, а не публічно3правовий характер.

Модифікацією громадівської теорії місцевого само3
врядування стала громадсько3господарська теорія (Р.
Моль, О. Васильчиков). Тут спостерігається намагання
обгрунтувати статус самоврядної громади як відмінного
від держави суб'єкта права та акцентування на змісті ко3
мунальної діяльності. Територіальна громада розглядаєть3
ся як елемент громадянського суспільства, а тому місцеве
самоврядування має особливу цінність — воно недержав3
не за своєю природою, має власну компетенцію у неполі3
тичній сфері, тобто місцевих громадських та господарсь3
ких справах, у здійснення яких держава не втручається.

Значного поширення державницька теорія місцево3
го самоврядування набуває у середині XIX століття.
Основні положення розроблені німецькими вченими
Л. Штейном (Штайном) та Р. Гнейстом (Гнай3стом). Дер3
жавницька теорія трактує місцеве самоврядування не
як автономну форму публічної влади, природне право
територіальної громади на самостійне вирішення питань
місцевого значення, а як одну з форм організації місце3
вого управління, тобто як один із способів децентралі3
зації державної влади на місцевому рівні.

У XIX столітті значний вплив мала теорія самовряд3
них одиниць як юридичних осіб (О. Градовський, ГЕллі3
нек, О. Лабанд), що виникла на базі державницької теорії
місцевого самоврядування. Її прибічники зводили суть
місцевого самоврядування до однієї основної ознаки:
самоврядні одиниці є відокремленими від держави пуб3
лічно3правовими особами. Вони вважали, що права
органів місцевого самоврядування є невід'ємними і не3
доторканними для держави. Органи самоврядування, на
їхню думку, здійснюють волю не держави, а місцевих
співтовариств. У спільноти є особлива мета й інтереси,
які відрізняються від мети та інтересів держави.

Поєднанню сильних сторін громадівської та держав3
ницької теорій слугує теорія муніципального дуалізму. Ця
теорія випливає з подвійного характеру муніципальної
діяльності — самостійного вирішення місцевих справ і
здійснення на місцевому рівні певних державних функцій.

Панівна на Заході, зокрема в США, теорія соціаль3
ного обслуговування тлумачить функції муніципалітетів
як один із проявів надкласової природи держави загаль3
ного добробуту. У її основі робиться наголос на здійс3
ненні муніципалітетами одного із основних своїх зав3
дань — пропонування послуг мешканцям, організація
обслуговування населення.

Юридичною наукою поняття місцевого самовряду3
вання активно розробляється вже понад двісті років.
Саме в кінці XVIII — першій половині XIX століть вини3
кають дві класичні теорії місцевого самоврядування, що
базуються на двох суттєво відмінних один від одного
концептуальних підходах.

У основі державницької теорії лежить ідея децент3
ралізації державної влади, що полягає в делегуванні
певної частини державних повноважень територіальним
громадам. У цьому разі органи місцевого самовряду3
вання повинні діяти за принципом "дозволено лише те,
що передбачено законом" (ніякої автономії, жодної са3
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модіяльності у вирішенні питань місцевого значення).
Прихильники громадівської теорії місцевого само3

врядування вбачають у громадах самостійне джерело
публічної влади. Влада, згідно з цією теорією, належить
не державі, а громадам як "муніципальна влада". І тут
уже вирішуючи питання місцевого значення, органи
місцевого самоврядування мають діяти за принципом
"дозволено все, що не заборонено законом" [1, с. 29].

ВИКЛАДЕННЯ ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У розвинутих країнах ідею самоврядування цінують,

оскільки, по3перше, практика самоврядування — це
наочне підтвердження дієвості прав і свобод у
суспільстві, вона не тільки задекларована, а є нормою
повсякденного життя й участі населення у спільних спра3
вах, можливістю ухвалювати рішення і відповідати за
них, тобто власними діями утверджувати демократію;
по3друге, залучення громадян до справ на місцевому
рівні означає перерозподіл повноважень влади від цен3
тру до територіальних громад, що і є запорукою справ3
жнього суверенітету громадян, а отже, і держави в ціло3
му; по3третє, децентралізація і роздержавлення влади
є засобом підвищення ефективності врядування.

Органи місцевого самоврядування — основні осе3
редки розвитку суспільного життя, громадянського сус3
пільства. Зміцнюючи громадянські цінності й ініціативу,
реальну участь людей у розв'язанні життєво важливих
проблем, зв'язки між громадянами та об'єднаннями гро3
мадян, тим самим вони створюють умови для безконфл3
іктної реалізації суспільних і приватних інтересів, вклю3
чають їх і загальний контекст державного будівництва.

Базові принципи місцевого самоврядування, як відо3
мо, сформульовані в Європейській Хартії про місцеве
самоврядування, що ратифікована нашим парламентом
без будь3яких застережень. Цими принципами є: прин3
цип правової, організаційної та фінансової автономії
органів місцевого самоврядування [2]. Суть правової
автономії органу місцевого самоврядування полягає в
тому, що він має свої власні повноваження, визначені
конституцією і законами. Ці повноваження, як це заз3
начається в Європейській Хартії, мають бути повними і
виключними, тобто такими, які б не належали одночас3
но іншим органам. У межах своїх повноважень орган
місцевого самоврядування має повну свободу дій для
реалізації власних ініціатив з будь3якого питання.

Та на сьогодні ще не втілено цей принцип Консти3
туції та Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні" стосовно місцевого самоврядування на район3
ному та обласному рівнях. У законі йдеться про інсти3
тут так званих делегованих повноважень, яким фактич3
но зведено нанівець ідею самоврядування на регіональ3
ному рівні. Тож практично всі свої самоврядні повнова3
ження ради цього рівня змушені делегувати відповід3
ним державним адміністраціям.

Окремо варто наголосити на проблемі законодавчо3
правового механізму делегування повноважень, оскіль3
ки в розділі "Компетенція" Закону "Про місцеве само3
врядування в Україні" [3] не зовсім чітко визначений об3
сяг таких повноважень. Зокрема, власні й делеговані по3
вноваження органів місцевого самоврядування не конк3
ретизовані на рівні міста, селища, села. Згадувані повно3
важення визначаються для середньої територіальної гро3

мади чисельністю 150—200 тис. чоловік однотипно, а у
нас, як відомо, є великі, середні і малі міста, селища і
села. До того ж, не вистачає коштів для здійснення таких
повноважень. Зі створенням парламентської більшості
з'являється надія на прискорення процесу прийняття роз3
роблених уже проектів законів і підготовку нових, що
вдосконалять місцеве самоврядування в Україні.

Суть організаційної автономії полягає в тому, що ор3
ган місцевого самоврядування повинен мати можливість
сам визначати свою власну внутрішню структуру, що
відповідала б місцевим потребам і забезпечувала ефек3
тивне управління. Діючи в межах закону, орган місце3
вого самоврядування не підпорядковується іншим орга3
нам, а будь3який адміністративний контроль за його дія3
ми можливий лише для забезпечення законності та кон3
ституційних принципів місцевого самоврядування.

А сутність фінансової автономії місцевого самовря3
дування полягає у праві органів місцевого самовряду3
вання на володіння і розпорядження власними кошта3
ми, достатніми для здійснення їх функцій і повноважень.
Частина вказаних коштів має, як це зазначається в Євро3
пейській Хартії, надходити за рахунок місцевих податків
і зборів, ставки яких у межах закону повинні визначати
самі органи місцевого самоврядування.

Існуюча в Україні бюджетна система не може забез3
печити органам місцевого самоврядування належної
фінансової автономії. Визначений вичерпний перелік
можливих податків і зборів не може суттєво впливати
на доходи органів місцевого самоврядування. Затвер3
дження обласними чи районними радами норм відраху3
вань до місцевих бюджетів від зібраних податків у ба3
гатьох випадках породжує залежність органів місцево3
го самоврядування від регіональних державних адміні3
страцій. Тому майже всі органи місцевого самовряду3
вання наполягають на законодавчому закріпленні за
ними конкретних статей надходжень до бюджетів.

Отже, треба визнати, що пошук оптимальної моделі
місцевого самоврядування та реформування його скла3
дових невиправдано затягнувся, і тільки тепер склада3
ється сприятливе середовище для докорінних змін в си3
стемі місцевого самоврядування.

У цьому плані в багатьох регіонах України нагро3
маджується цінний досвід розвитку місцевого самовря3
дування. Виникають програмні надбання, що можуть
бути поширені на регіони всієї України.

В Україні утворюється необхідна критична маса, це
свідчить, що суспільство вже не лише очікує, а й психо3
логічно готове до необхідних змін у регіональній по3
літиці, до зростання ролі територіальних громад, децен3
тралізації і роздержавлення влади, здійснення поглиб3
леної державно3правової реформи.

Крім того, з низки важливих складових регіональ3
ної політики і місцевого самоврядування випливає пев3
ний наслідок. Йдеться передусім про розподіл повно3
важень між різними рівнями місцевих і регіональних
влад, забезпечення реальної участі останніх у вирішенні
загальнодержавних справ; використання ресурсів та по3
тенціалу територіальних громад і регіонів, створення не3
обхідних матеріальних підстав для діяльності регіональ3
них органів влади тощо.

Вирішення питань розмежування функцій і повно3
важень між місцевими державними адміністраціями та
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органами місцевого самоврядування — важлива про3
блема, яка висвітлюється по3новому після прийняття
Конституції України, законів про місцеві державні ад3
міністрації і про місцеве самоврядування, та з проведен3
ням адміністративної реформи. Все ж таки практика
застосування закону про місцеве самоврядування
підтверджує необхідність його термінового вдоскона3
лення, внесення суттєвих змін і доповнень. І зараз є
надія, що в цьому році ми отримаємо нову редакцію
закону про місцеве самоврядування, який задовольнить
потреби територіальної громади. Відомо, що відповідні
корективи слід зробити в законі про місцеві державні
адміністрації, а як наслідок, деякі зміни треба внести і
до Конституції України. Наша Конституція потребує
вдосконалення, і це підтверджує життя.

Вдосконалення всієї законодавчої бази щодо місце3
вої влади — ось першочергове завдання Верховної Ради
України. Необхідно формувати таку систему законодав3
чих актів та нормативних документів, які забезпечували
б розвиток засад місцевого самоврядування. Важливо,
щоб нарешті завершилась робота над такими законами,
як "Про органи самоорганізації населення", "Про при3
мірний статут територіальної громади", "Про службу в
органах місцевого самоврядування", "Про адміністратив3
но3територіальний устрій" та інші. Вони повинні втілюва3
ти в себе очікування, ініціативи і новації, апробовані прак3
тикою, та відповідати міжнародним стандартам, зокре3
ма Європейській Хартії про місцеве самоврядування.

Своєчасним кроком відповідно до міжнародних
стандартів, на нашу думку, є запровадження дієвих ме3
ханізмів зміцнення матеріальної бази місцевого само3
врядування, передусім їх фінансової самостійності як
основної умови забезпечення реальної самостійності
територіальних громад. Це стане можливим, коли
місцеві бюджети формуватимуться за рахунок власної
доходної бази, а сам цей процес буде прозорим для
громадськості.

Нагальним є також запровадження механізмів по3
ліпшення державних послуг на місцевому рівні, підкон3
трольності місцевих органів влади територіальним гро3
мадам, установлення національних і регіональних стан3
дартів роботи державних служб у різних сферах життя.
Маємо наблизити владу до людей, до їх повсякденних
потреб. Сьогодні в державній установі непросто вирі3
шити будь3яке питання. І не те що вирішити, а хоча б
увагу до нього привернути. При згадці про державні
органи у громадян виникають негативні емоції. Сьогодні
на кожному кроці ми стикаємося з бюрократизмом,
корупцією, перешкодами, марним витрачанням коштів
та часу. Ситуація, що склалася, не влаштовує нікого:
громадяни вкрай незадоволенні якістю послуг, що на3
даються державою, державні службовці незадоволені
умовами роботи. Від цієї ситуації потерпають усі.

Необхідність прискореного розвитку місцевого са3
моврядування в Україні ставить на порядок денний ба3
гато проблем, розв'язання яких значною мірою визна3
чатиме подальший стабільний розвиток не тільки окре3
мих населених пунктів і регіонів України, а й українсь3
кого суспільства в цілому. Розв'язання проблем місце3
вого самоврядування невіддільне від нашої стратегіч3
ної мети — будівництва незалежної демократичної дер3
жави з цивілізованою економікою, розвинутою систе3

мою соціальних гарантій, держави, пріоритетом для якої
є інтереси народу.

Демократизація в умовах ринкової модернізації еко3
номічної системи має спиратися на розвинену політич3
ну і правову систему, створювати яку необхідно з ура3
хуванням базової структури національної економіки,
ментальності народу. Це важливо враховувати нашій
виконавчій і законодавчій владі, що значною мірою виз3
начить ефективність чинного законодавства, сприяти3
ме уникненню кризових явищ та стагнації в економіці й
суспільстві. У економічній сфері має здійснюватися
згрунтованість зусиль розвинутих демократій для еко3
номічної та технічної підтримки і стимулювання реформ.
Розвиток приватного сектора і недержавних організацій
може здійснюватися за наявності державних гарантій.

Кожна розвинена держава проводить певну соціаль3
ну політику, яка забезпечує, відповідно до наявних фінан3
сових можливостей, органічне поєднання макроекономі3
чної трансформації з соціальною спрямованістю реформ.
Здійснювана соціальна політика повинна бути адекватною
станові економіки і забезпечувати задоволення мінімаль3
но необхідних стандартів життєвого рівня населення. Важ3
ливим напрямом нового демократичного курсу економіч3
ної й соціальної політики держави, від якого значною
мірою залежить увесь хід реформування економічного
життя суспільства, є докорінне вдосконалення управлін3
ня мікро3 й макроекономічними процесами.

Розвитку сучасних форм самоорганізації населен3
ня, підвищенню ефективності державного управління
сприяють економічні, політичні й соціальні умови, що
склались в Україні. Демократія, соціальна справед3
ливість, ефективність державного управління і місцево3
го самоврядування — взаємозалежні поняття. Без ре3
ального здійснення народовладдя, свободи, рівності,
гласності, постійного врахування громадської думки не
можна забезпечити соціальної справедливості в су3
спільстві. Без високої свідомості, розуміння обов'язку і
відповідальності, професіоналізму й ініціативності не
можна досягти високої ефективності управління. Реал3
ізація принципів демократизму, соціальної, правової
держави є умовою розвиненого громадянського сусп3
ільства, утвердження народу як джерела і носія держав3
ної влади. Адже лише демократичне суспільство спро3
можне до динамічного розвитку.

Обравши курс на створення демократичної, право3
вої держави, Україна повинна здійснювати заходи щодо
розвитку й удосконалення засобів і методів народо3
владдя, використовуючи досвід українського народу і
світового співтовариства.

ОБГРУНТУВАННЯ ОТРИМАНИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ. ВИСНОВКИ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗРОБОК

Узагальнюючи зарубіжний досвід, слід враховува3
ти особливості цілей адміністративної реформи у різних
країнах Європи і те, що вони можуть суттєво відрізня3
тися. При цьому, ці цілі залежать від конкретного пері3
оду. Так, під час реформ у Західній Європі у 19703х ро3
ках до головних цілей належали підвищення продуктив3
ності роботи та активніша реалізація демократичних
принципів (участь громадян, місцеве самоврядування).
Натомість, під час реалізації реформ New Public Mana3
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gement на початку 1990 років головними темами були
ефективність та приватизація. У останні роки з'явилися
нові цілі, які полягають у консолідації бюджету та змен3
шенні державної заборгованості, що не в останню чер3
гу пов'язано з зобов'язаннями у рамках ЄС.

Враховуючи зарубіжний досвід, можна рекомендува3
ти розробку позитивних цілей для чергової адміністратив3
ної реформи. Вони повинні вказувати на те, які функції
будуть виконувати органи державного управління у май3
бутньому. У сучасній Європі це, перш за все, надання по3
слуг належного рівня для громадян та суспільства. Існу3
ють також й інші цілі, які можна навести у наступному пе3
реліку: оперативне надання якісних послуг громадянам та
суспільству; підвищення продуктивності органів держав3
ного управління; підвищення ефективності; наближення
послуг до громадян (децентралізація адміністративних
послуг); прозора робота органів державного управління
та участь громадян в ухваленні рішень (підсилення демок3
ратичного принципу); внесок до консолідації бюджету.

Етапи реформування місцевого самоврядування
обумовлюються першочерговими, середньостроковими
та перспективними завданнями трансформації і повинні
бути синхронізовані з етапами впровадження адмініст3
ративно3територіальної реформи.

На першому етапі — підготовчому (орієнтовний тер3
мін 2008—2009 роки): проведено розроблення та зат3
вердження концепції; розроблення змін до законодав3
ства про місцеве самоврядування, про місцеві державні
адміністрації в частині розмежування компетенції місце3
вого самоврядування та виконавчої влади; ухвалення
закону про асоціації місцевого самоврядування.

На другому етапі — формування соціально3політич3
ної бази реформи (2009—2010 роки): проведення ши3
рокої інформаційно3роз'яснювальної роботи; впрова3
дження механізму партнерських відносин між органа3
ми; державної виконавчої влади та місцевого самовря3
дування; прийняття закону України про вибори до місце3
вих рад та проведення місцевих виборів за виборчою
системою, що забезпечує належне представництво гро3
мадян у місцевих радах, територіальних громад у рай3
онних радах та районів у обласних; внесення змін до
законодавства про публічну службу в частині встанов3
лення єдиних підходів, вимог до регулювання держав3
ної служби та служби в органах місцевого самовряду3
вання; прийняття нового закону про місцеві референ3
думи; створення умов для підтримки формування еко3
номічно спроможних і самодостатніх територіальних
громад; внесення змін до бюджетного, податкового,

тендерного та іншого галузевого законодавства.
На третьому етапі заплановано впровадження ре3

форми (2010 роки): проведення виборів до рад ново3
створених громад; передача повноважень новоутворе3
ним радам громад від сільських, селищних міських рад,
місцевих органів виконавчої влади відповідно до зако3
ну; реорганізація районних державних адміністрацій.

На четвертому етапі має відбутися розширення по3
вноважень органів місцевого самоврядування районів та
регіонів (2011—2014 роки): внесення необхідних змін до
Конституції України, що створюють конституційну осно3
ву для утворення виконавчих органів обласних та ра3
йонних рад та розмежування повноважень між цими орга3
нами і місцевими державними адміністраціями; обрання
районних рад та формування їх виконавчих органів; об3
рання обласних рад та формування їх виконавчих органів.

В Україні, створюються всі формальні правові за3
сади для розвитку, закріплення реальних демократич3
них форм самоорганізації населення. Аналіз відповід3
них досліджень дає підстави стверджувати, що в Україні
зміцнюється новий, самостійний тип держави, в якому
демократія матиме верховенство. Очікуване суспільство
відзначатиметься тим, що його політична система забез3
печуватиме вільне і адекватне волевиявлення всіх до3
рослих громадян. Волевиявленню населення належати3
ме визначальне значення в суспільному житті. Змістов3
ною межею волевиявлення більшості населення будуть
основні права людини, незаперечність і недоторканність
яких має стати абсолютною. Основні права людини —
це той кордон, який не переступатиме будь3яка біль3
шість у демократичному суспільстві.
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