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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На даному етапі для України є характерним пошук

нової моделі місцевого самоврядування. Задекларова'

не спрямування на децентралізацію потребує ще бага'

то уточнень, залучення наробок багатьох спеціалістів

як теоретиків, так і практиків. Суттєве значення у роз'

робці насправді дієвої системи розподілу функцій та

повноважень органів влади на місцевому рівні має та'

кож використання закордонного досвіду вирішення

даного питання. При цьому бажаним є дослідження

практики як країн з високим рівнем демократизму, так і

тих, що мають схожу з Україною культуру та історію.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженням моделей місцевого самоврядування

та закордонного досвіду побудови взаємовідносин дер'

жави та місцевого самоврядування займалися такі до'
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слідники: С. Байрак [1], О. Власенко [7], П. Ворона [2—

7], М. Пухтинський [7], Д. Теодорович [10], а також

В. Корицька, В. Наконечний, Н. Наулік, А. Лелеченко,

Т. Семенюк й інші.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

З огляду на соціально'політичну та економічну сфе'

ри в сучасній Україні, а також важливості змін у взає'

мовідносинах державної влади з місцевим самовряду'

ванням, метою статті є визначення перспективних на'

прямів реформування місцевого самоврядування в Ук'

раїні на основі закордонного досвіду.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Організація влади на місцях (розподілу повнова'

жень між органами державного управління та місцево'
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го самоврядування) у кожній країні є відображенням

історії становлення, особливостей культури. За рівнем

розвитку місцевого самоврядування у деякій мірі ви'

значається розвиненість країні, оскільки він відображає

демократичність суспільства. З іншого боку, інтереси

держави також повинні забезпечуватися. Досягнення

балансу між місцевими та загальнодержавними інтере'

сами є метою кожної країни. Шляхом довгих перетво'

рень знаходиться найбільш оптимальний варіант, що

може включати в себе як власний досвід країни чи

пілотні проекти у певних місцевостях, так і запозичення

позитивного досвіду інших країн. Оскільки ж подібний

досвід може бути доволі індивідуальним, то варто ана'

лізувати не тільки позитивні й негативні сторони чийо'

гось досвіду, а й критично підходити до можливого за'

позичення. Варто звертати увагу саме на можливості

впровадження в українській державі за сучасних реалій.

Розглянемо основні складові функціонування місце'

вого самоврядування у країнах з різним рівнем еконо'

мічного та політичного розвитку.

Бельгія

Серед розвинених країн Європи чільне місце займає

Бельгія, яка має, по'перше, високий рівень економічно'

го й політичного розвитку, по'друге, довгу історію вироб'

лення демократичних цінностей. Особливістю даної краї'

ни є поєднання сучасної розвиненої демократії з парла'

ментською монархією. Бельгія є федеративною держа'

вою, з доволі простим поділом: три мовно'культурні

Спільноти (французька, фламандська, німецька), три

Регіони (фламандський, валлонський, брюссельский).

При цьому кожна Спільнота має достатній рівень авто'

номії та чітко прописані повноваження. В кожної Спільно'

ти є свій власний парламент та уряд, який наділено по'

вноваженнями щодо вирішення питань сфер освіти та

культури, а також надання громадянам допомоги. Уряди

регіонів приділяють увагу питанням економіки та тери'

торії регіону. Столиця — місто Брюссель — є двомов'

ним, кожна з двох спільнот має власні інституції для вир'

ішення важливих проблем. Показовим є й те, що саме у

Бельгії була вперше використана пропорційна система.

Територіальний поділ має такий вигляд: регіон —

провінції — адміністративні райони — комуни. Вибори на

місцевому рівні проводяться на засадах рівності, таємності,

а головне — обов'язкової участі. В рамках обов'язковості

діють санкції за неявку на голосування без поважних при'

чин. І якщо на звичайну людину накладається досить ва'

гомий штраф, то на працівника органу місцевого самовря'

дування розповсюджується санкція у вигляді позбавлен'

ня права на підвищення протягом шести років. Завдяки

цьому, а також можливості електронного голосування,

досягається доволі висока участь у межах 90 %.

До особливостей виборчого процесу можна відне'

сти можливість голосувати за партію, так і окремо за

одного з членів партії. Окрім того, загальна кількість

членів у раді найбільшої територіальної одиниці не пе'

ревищує 84 особи. Також характерним для бельгійсь'

кої моделі місцевого самоврядування є поєднання по'

сад, радник може входити до виконавчих структур й

займати посаду на постійній основі, а голова ради може

бути при цьому мером зовсім іншого міста. Контролем

за діяльністю органів місцевого самоврядування зай'

мається губернатор, який розглядає питання щодо за'

конності прийнятих рішень, організовує сам процес ви'

борів, а також координує діяльність загальнодержав'

них служб: пожежна оборона, поліція тощо. Таким чи'

ном, забезпечується децентралізованість держави та

забезпечення державних інтересів [3].

Якщо у Бельгії процес становлення місцевого само'

врядування був органічно пов'язаним з принципами сво'

боди та демократії, то країни колишнього соцтабору ма'

ють свою специфіку. Показовим є приклад Республіки

Польща, тому що вона має позитивний досвід проведен'

ня кардинальних перетворень. Для України важливою

є якраз практика позбавлення від наслідків радянської

системи.

Франція

Протягом довгого часу Францію ставлять у приклад,

коли говорять про реформування державної служби.

Розглядаючи місцеве самоврядування також варто при'

ділити увагу досвіду цієї країни розвиненої демократії.

Найменшою територіальною одиницею Франції є кому'

на. На цьому рівні влада належить суто місцевому са'

моврядуванню. Мер при цьому виконує функції держав'

ного управління. Окремий рівень територіальної орга'

нізації — кантон. Він є доволі невизначеною одиницею,

створеною для забезпечення виборчого процесу. Мож'

ливі варіанти коли декілька комун входить до кантону

або навпаки, у великому місті, який є комуною, в свою

чергу може бути декілька кантонів. Найбільша одиниця

— департамент. На цьому рівні діють органи місцевого

самоврядування та органи державного управління в

особі префекта, якого назначає уряд [7, с. 45—46].

За своєрідним принципом формується представниць'

кий орган місцевого самоврядування на рівні департа'

ментів. Депутати обираються від кантонів за мажоритар'

ною системою на шість років, а самі вибори проходять

раз на три роки. Після виборів кожного разу замінюєть'

ся третина складу, після входження якої відбуваються

вибори голови Генеральної Ради зі складу депутатів. Як

заявляється, це направлене на забезпечення стабільності

впровадження політики Генеральної Ради [4].

Цікавим для України є досвід комун в економічній

сфері. На нижньому рівні у сільській місцевості, як і в

багатьох інших країнах, тут є проблема забезпечення

населення необхідними послугами. З метою подолання

цієї проблеми держава може надавати кошти, але місце'

ве самоврядування й саме може вирішити питання шля'

хом співробітництва комун у деяких сферах, наданні пев'

них послуг. Інший варіант — злиття невеликих комун для

створення спроможної у фінансовому плані одиниці [5].

Польща

Наскрізною ідеєю розбудови місцевого самовряду'

вання в Польщі полягає в переслідуванні на місцевому

рівні інтересів громади над інтересами держави. Адмі'

ністративно'територіальний устрій складають воєвод'

ства, що складаються з повітів, які у свою чергу склада'

ються з гмін. Відповідно до конституції органи місцево'

го самоврядування мають виконувати завдання, що не

закріплені за державними органами влади. Воєводства

знаходяться у подвійному підпорядкуванні. Тут знахо'

дяться як органи державної влади, так і органи місце'

вого самоврядування. На цьому рівні самоврядування

здійснюються функції загального характеру: творення

стратегії розвитку для воєводства, провадження місце'
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вої політики та загальнодержавних інтересів й укладан'

ня договорів з урядом [7, с. 110—111].

Стосовно державного управління, то його справляє

воєвода, що призначається прем'єр'міністром, відпові'

дає за безпеку та порядок на ввіреній території. У

спектрі завдань воєводи нагляд за органами державного

управління (адміністрацією, поліцією, різними інспек'

ціями) та місцевим самоврядуванням рівня воєводства

й нижче. Для польської моделі характерним є порядок,

відповідно до якого питання вирішуються на найнижчо'

му рівні, якщо для цього є можливості та ресурси. Цьо'

му сприяє незалежність бюджетів. Найнижчим рівнем

місцевого самоврядування є гміна, яка виконує функції

по забезпеченню інтересів відповідної громади [10].

На даний час місцеве самоврядування Республіки

Польща знаходиться на досить високому рівні та по'

вністю відповідає стандартам Європейського Союзу. За

роки реформування, як зазначає дослідник С. Байрак,

поляки добилися високих результатів завдяки наступ'

ним постулатам:

— створення умов, за яких органи місцевого само'

врядування самі б могли вирішувати всі важливі питання;

— наближення влади до людей;

— максимальна прозорість та доступність органів

влади, прийняття рішень, так само й реалізація цих

рішень відбувається відкрито для усіх громадян;

— в основі побудови місцевого самоврядування ле'

жить принцип доповнення [1].

Останній постулат, як вже зазначалося, полягає в

тому, що вищий рівень місцевого самоврядування

підключається до вирішення проблеми тільки у випад'

ку, коли з цим не справляється орган нижчого рівня.

Отже, говорячи про Польщу, можна наголошувати на

тому, що там досягли високого рівня децентралізації,

обмежили втручання держави у справи територіальних

громад, створили умови для економічної незалежності

самоврядування.

Республіка Білорусь

Якщо ж розглядати сучасний стан місцевого само'

врядування у пострадянських реаліях, то варто приділи'

ти увагу Республіці Білорусь. До системи місцевого са'

моврядування тут входять місцеві ради депутатів та

фактично необмежена кількість органів громадського

самоврядування. Дані органи функціонують на кшталт

українських ОСН та ОСББ й можуть бути одноосібни'

ми. Форми волевиявлення громадян та рівні органів

місцевого самоврядування Білорусі ідентичні з украї'

нськими. Столиця республіки, місто Мінськ наділена ста'

тусом, схожим на статус міста Києва.

Як зазначає П. Ворона, визначальним моментом у

справі розвитку місцевого самоврядування є робота

Ради із взаємодії органів місцевого самоврядування при

Раді Республіки Національних зборів. Даний орган ство'

рюється за допомогою органів самоврядування усіх

рівнів та наділяється координаційною функцією. Тобто

фактично йде робота у двох напрямках: з одного боку,

органи місцевого самоврядування впливають на фор'

мування державної політики, з іншого — через Раду із

взаємодії спускається на низ розтлумачена державна

політика [6, с. 285]. Додатково ймовірний вплив органів

місцевого самоврядування можна прослідкувати у пар'

ламенті Республіки Білорусь, який є двопалатним. При

цьому верхня палата складається якраз з представників

областей та міста Мінськ, що обираються на засідан'

нях місцевих рад [9].

Разом з тим, прослідковується централізованість вла'

ди, оскільки голови місцевих рад одночасно є головами

відповідних виконкомів, а їх кандидатури повинні схва'

люватися президентом. У Білорусі фактично залишилась

радянська система, за якої місцеві ради на всіх рівнях

діють виконавчі комітети. Вони є у подвійному підпоряд'

куванні, належать як до системи органів місцевого само'

врядування, так і до органів державного управління. За'

ступники голів обласних рад та Мінської міської ради

призначаються та звільняються за погоди президента.

На досить високому рівні в Білорусі знаходиться са'

моорганізація населення, якій активно сприяють органи

публічної влади. Вітається добровільна самоорганізація

населення за місцем проживання для задоволення влас'

них потреб та здійснення ініціатив щодо питань місцево'

го значення. Відповідно стверджується, що в Республіці

Білорусь діють нормативні механізми для максимально'

го залучення територіальних громад для вирішення місце'

вих питань. За твердженням дослідника П. Ворони, це

дієвий феномен радянського самоврядування в удоско'

наленому механізмі. Щодо діяльності органів місцевого

самоврядування, то у їх складу максимальною кількістю

у обласній раді нараховується не більше 60 депутатів.

Немало важливим є й те, що ці органи несуть відпові'

дальність за завдані комусь збитки, якщо були прийняті

незаконні рішення або мав місце факт діяльності/без'

діяльності, який наніс шкоди [6, с. 287—288].

Грузія

Іншою країною, що вийшла з Радянського Союзу, є

Грузія. У деякій мірі вона теж знаходиться на пограниччі

між Сходом та Заходом, що й накладає свій відбиток

на культуру, рівень розвитку та політичне розмаїття.

Спеціальним нормативно'правовим актом відповід'

ного спрямування є Кодекс про місцеве самоврядуван'

ня, прийнятий парламентом Грузії у лютому 2014 р.

Якщо вдатись до аналізу цього документу, то окрім стан'

дартних положень, що є характерними й для України, є

відмінності. Наприклад, уряд може виступити ініціато'

ром скасування чи створення нових муніципалітетів,

зміни адміністративних кордонів або зміни адміністра'

тивних центрів. Пункт 3 статті 16 цього Кодексу вба'

чається демократичним і властивим більш для західної

правової культури. В ньому зазначається, що "муніци'

палітет правомочний вирішувати за власною ініціативою

будь'які питання, вирішення яких відповідно до зако'

нодавства Грузії не належить до повноважень іншого

органу влади і не заборонено законом". Пункт 1 статті

17 наголошує на тому, що державний орган може деле'

гувати повноваження органу місцевого самоврядуван'

ня, якщо вважається, що на місцевому рівні їх можна

вирішити більш ефективно. Формулювання можна

сприймати двояко, оскільки не зовсім зрозумілим є

принцип за яким визначається ступінь ефективності та

можливість самостійно вирішувати проблеми [8].

Негативним положенням можна назвати те, що об'

меження стосовно агітації й використання службового

становища не поширюється на вище керівництво дер'

жави, та членів представницьких органів місцевого са'

моврядування. Цікавим положенням стосовно місцево'
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го самоврядування Грузії є пункт у Законі про політичні

об'єднання, що спонукає збільшувати кількість жінок у

списках партій, оскільки така партія має право отрима'

ти додаткове грошове забезпечення у розмірі 10% за

умови наявності хоча б 20% кандидатів жіночої статі.

При цьому зазначається, що партії кожні три тижні по'

винні публікувати інформацію про фінансові надход'

ження та звітувати за їх використання. Таку практику

можна використати й в Україні, оскільки це може допо'

могти стабілізувати виборчий процес. Один з головних

позитивних положень виборчого процесу в Грузії —

хоча система виборів змішана, але за мажоритарним

принципом є більше можливостей потрапити непартій'

ному представнику місцевої громади [2].

ВИСНОВКИ
Отже, досвід розглянутих у статті країн має як по'

зитивний, так і негативний характер. Серед того, що

можна використати в Україні у сучасних умовах, варто

виділити такі перспективні запозичення:

— Бельгія — обов'язковість голосування із зазна'

ченням відповідних санкцій за неучасть та зменшення

кількості депутатів, оскільки у прийнятті рішень ставка

повинна робитись на якість, а не на кількість;

— Франція — вибори до представницьких органів

місцевого самоврядування регіонального рівня за ма'

жоритарною системою з частковою заміною депутатів;

— Польща — незалежність місцевих бюджетів у

поєднанні зі свободою діяльності зі збереженням за

державою контролюючої функції;

— Республіка Білорусь — створення органу загаль'

нодержавного рівня у справах місцевого самоврядування

із представників територіальних громад; підтримка органів

самоорганізації населення й спонукання людей до вирі'

шення питань місцевого значення; відповідальність за

прийняття незаконних рішень, зі діяльність чи без'

діяльність, в наслідок якої заподіяно шкоди іншій стороні;

— Грузія — фінансова звітність політичних партій

для забезпечення реального контролю за їх діяльністю.
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