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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Становлення інституту місцевого самоврядування в Україні

відбувається на протязі кількох десятиліть після набуття нею

статусу самостійної держави. Втім, за цей час місцеве само/

врядування в Україні ще не набуло повноцінного прояву, за/

декларованого в українському законодавстві. Наразі існує

безліч проблем, пов'язаних з питаннями матеріально/фінан/

сового забезпечення функцій та повноважень, недосконалості

формування місцевих бюджетів, дублювання повноважень
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Стаття містить результати дослідження щодо формування державної політики розвитку місце�

вого самоврядування в Україні. Розглянуто сутність понять "політика", "державна політика",

"державна політика щодо місцевого самоврядування" та різні погляди на визначення цих

термінів. Проаналізовано українське законодавство, основні міжнародні документи та реаль�

ний стан місцевого самоврядування та відзначено, що в Україні є необхідною нормативно�пра�

вова база, яка дає можливість державі забезпечувати функціонування і подальший розвиток

місцевого самоврядування на принципах децентралізації та субсидіарності. На основі цього

виділено основні пріоритети державної політики щодо місцевого самоврядування та проана�

лізовано можливості її модернізації в контексті децентралізації влади та розвитку громадянсь�

кого суспільства в Україні.

This article contains the results of research on the formation of state policy of local self�government

development in Ukraine. Was considered the essence of the concepts of "policy", "state policy",

"state policy on local government" and different views on the definition of these terms. Been analyzed

Ukrainian legislation, the main international documents and the real state of local self�government

and noted that Ukraine has the necessary legal framework, that makes it possible to the state to

ensure the functioning and further development of local self�government on the principles of

decentralization and subsidiarity. On this basis identified the main priorities of state policy on local

self�government and analyzed the possibility of its modernization in the context of power

decentralization and development of civil society in Ukraine.
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місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, невре/

гульованість нормативного забезпечення здійснення місцевої

демократії, низький рівень місцевої самоорганізації населен/

ня. Подальше затягування проведення реформ місцевого са/

моврядування в Україні призведе до поглиблення соціально/

економічних кризових явищ, пришвидшення відтоку працез/

датного населення з сіл, селищ, маленьких містечок, знижен/

ня життєздатності житлово/комунального сектору. Серед пи/

тань, що потребують наукового вирішення, є визначення пріо/
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ритетів державної політики щодо місцевого самоврядування

та можливостей її модернізації в контексті децентралізації вла/

ди та розвитку громадянського суспільства в Україні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Вагомий науковий внесок у дослідження державної пол/

ітики здійснили П. Браун, О. Валевський, М. Долішній, В. Реб/

кало, В. Тертичка, В. Бакуменко, О. Дем'янчук. Окремі питан/

ня державної політики щодо місцевого самоврядування досл/

іджували такі українські вчені, як В. Кампо, О. Батанов, В. Куй/

біда, А. Ткачук, І. Дробот, Н. Камінська та ін.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження пріоритетів державної пол/

ітики щодо місцевого самоврядування та можливості її мо/

дернізації в контексті децентралізації влади та розвитку гро/

мадянського суспільства в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні держава вчергове задекларувала проведення

реформування місцевого самоврядування та курс на децен/

тралізацію влади. В цьому контексті розроблені пропозиції

змін до Конституції України, прийняті Закон України "Про

співробітництво територіальних громад" від 17.06.2014 №

1508/VII, Закон України "Про добровільне об'єднання те/

риторіальних громад" від 05.02.2015 № 157/VIII, Закон Ук/

раїни "Про ратифікацію Додаткового Протоколу до Євро/

пейської хартії місцевого самоврядування про право участі

у справах органу місцевого самоврядування" від 02.09.2014

№ 1664/VII, Закон України "Про засади державної регіо/

нальної політики" від 05.02.2015 № 156/VIII, а також Роз/

порядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333/р

"Про затвердження Концепції реформування місцевого са/

моврядування та територіальної організації влади в Україні",

Розпорядження КМУ від 18.06.2014 № 591/р "Про затверд/

ження плану заходів щодо реалізації Концепції реформу/

вання місцевого самоврядування та територіальної органі/

зації влади в Україні" та Постанова КМУ "Про затверджен/

ня Державної стратегії регіонального розвитку на період до

2020 року" від 06.08.2014 № 385.

Національне законодавство щодо формування держав/

ної політики в сфері місцевого самоврядування в цілому

відповідає глобалізаційним та євроінтеграційним тенденці/

ям, що базуються на принципах децентралізації та субсиді/

арності, за яких на місцеве самоврядування покладається

все більше очікувань та відповідних функцій, насамперед

правова, організаційна та фінансова автономність, що зак/

ладені в Європейській хартії місцевого самоврядування.

Політика сталого розвитку, прийнята світовою спільнотою

на протязі останніх десятиліть та задекларована в докумен/

тах, насамперед у Плані дій "Порядок денний на ХХІ сто/

ліття — Агенда 21" (Ріо/де/Жанейро, 1992), покладає на

органи місцевої влади особливі надії та відповідальність.

Ефективність функціонування органів місцевого само/

врядування є основою ефективності державного управлін/

ня в цілому, що забезпечується поєднанням інтересів дер/

жави та кожної територіальної громади. При децентралізації

управління центральні органи влади делегують місцевим

органам повноваження і відповідальність за ефективне прий/

няття рішень щодо питань розвитку конкретної адміністра/

тивно/територіальної одиниці.

Відповідно до таких загальносвітових тенденцій відпо/

відальність все більше покладається на місцеві органи вла/

ди, які діють у рамках національних політик і стратегій та

вирішують низку важливих політичних рішень, що вплива/

ють на місцевий сталий розвиток. Іншими словами, держав/

на політика формується під впливом світової та місцевої

політик, враховуючи їх основні тенденції та пріоритети.

Вважається, що термін "політика" в науковий обіг ввів

стародавній філософ Арістотель, про який детально напи/

сав у трактаті "Політика", де узагальнено проблеми розвит/

ку давньогрецьких держав, правлінь і урядів. Політика (грец.

politike — мистецтво управління державою) розуміється як

цивілізована форма діяльності спільноти, що спрямована на

досягнення "загального блага". Це тотальний процес, все/

загальна форма соціальних зв'язків, одна з домінуючих

сфер діяльності, що визначає статус індивіда, можливість

утвердити свої сили та розум і грунтується переважно на

принципах волі та традиції [1].

На даний час існує значна кількість авторських визна/

чень терміну "політика". Так, за М. Долішнім, "це стратегіч/

на лінія поведінки держави в тих чи інших сферах суспіль/

ного життя" [4, с. 16]. За О. Валевським, "у вузькому ро/

зумінні політика — це дії щодо створення умов, які сприя/

ють оптимальній реалізації інтересів суб'єктів політичної дії

— особистості, об'єднань громадян (соціальних, професій/

них, етнічних тощо), держави" [2, с. 8].

Узагальнено, термін "політика" означає певні напрями

чи схеми подальшого розвитку суспільства в цілому та в ок/

ремих аспектах суспільного життя, що реалізуються на

різних суспільних та адміністративних рівнях.

Визначенню поняття "державна політика" присвячена

значна кількість наукових досліджень, як українських вчених,

так і зарубіжних. Значну роботу на цю тему провів В. Тертич/

ка, який встановив, що: "державна політика — це відносно

стабільна, організована й цілеспрямована діяльність/без/

діяльність державних інституцій, здійснювана ними безпосе/

редньо чи опосередковано щодо певної проблеми або сукуп/

ності проблем, яка впливає на життя суспільства" [11, с. 82—

83]. О. Дем'янчук поняття "державна політика" розуміє, "як

наміри уряду вжити певних заходів загального характеру зад/

ля розв'язання певних значних державних завдань, тобто, для

реалізації державної влади" [3, c. 32].

Державна політика є важливим компонентом життєді/

яльності суспільства, має велику кількість вимірів і характе/

ристик, формує відповідну систему та механізми соціально

орієнтованої публічної влади [8, с.157]. Указ Президента

України "Про систему центральних органів виконавчої вла/

ди" "забезпечення реалізації державної політики у визна/

ченій сфері діяльності" покладає на профільні міністерства.

Міністр як член Кабінету Міністрів України особисто відпо/

відає за розроблення і реалізацію державної політики, спря/

мовує і координує здійснення центральними органами ви/

конавчої влади заходів з питань, віднесених до його відан/

ня, приймає рішення щодо розподілу відповідних бюджет/

них коштів [14].

Основи державної політики щодо розвитку місцевого

самоврядування закладені нормативно/правовою базою,

яка формує правове поле із Конституції та законів України,

актів нормативного і ненормативного характеру централь/

них органів влади, принципів і норм міжнародного права.

В Україні питання місцевого самоврядування регулю/

ються національним законодавством та ратифікованими

міжнародними актами, серед яких слід виокремити Євро/

пейську хартію місцевого самоврядування 1985 р., ратифі/

ковану Україною в 1997 р., Конституцію України, Закон

України "Про місцеве самоврядування".

Згідно з п.1. ст.3 Європейської хартії місцевого само/

врядування, під місцевим самоврядуванням розуміється

право і спроможність місцевих властей, у межах закону,

здійснювати регулювання і управління суттєвою часткою

державних справ, які належать до їхньої компетенції, в інте/

ресах місцевого населення [5].

Основні принципи Європейської хартії місцевого само/

врядування втілено в національному законодавстві, зокре/

ма в Конституції України та взято за основу в Законі Украї/

ни "Про місцеве самоврядування".
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Відповідно до статті 140 Конституції України "місцеве

самоврядування є правом територіальної громади — жи/

телів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду

жителів кількох сіл, селища та міста — самостійно вирішу/

вати питання місцевого значення в межах Конституції і за/

конів України" [9].

Закон України "Про місцеве самоврядування" п.1 ст. 2

визначає місцеве самоврядування в Україні як "гарантова/

не державою право та реальна здатність територіальної

громади — жителів села чи добровільного об'єднання у

сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — са/

мостійно або під відповідальність органів та посадових осіб

місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого

значення в межах Конституції і законів України" [7].

"Державна політика у сфері місцевого самоврядуван/

ня", за Н. Камінською, — це система організаційно/право/

вих заходів та дій органів і посадових осіб публічної влади

щодо визначення та зміцнення основ, забезпечення опти/

мального функціонування, гарантій і захисту місцевого са/

моврядування [8, с.159].

На рівні законодавчого закріплення державна політика

у сфері місцевого самоврядування відображена в Законі

України "Про засади державної регіональної політики" та

вмонтована в систему регіонального управління у вигляді

державної регіональної політики.

Державна регіональна політика — система цілей, за/

ходів, засобів та узгоджених дій центральних і місцевих

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядуван/

ня та їх посадових осіб для забезпечення високого рівня

якості життя людей на всій території України з урахуванням

природних, історичних, екологічних, економічних, геогра/

фічних, демографічних та інших особливостей регіонів, їх

етнічної і культурної [6].

Як ми можемо бачити із вищенаведеного, українська

держава на законодавчому рівні створила підгрунтя для

розвитку місцевого самоврядування, надавши в правовій

площині йому гарантії, захист та право на існування. Навіть

була прийнята Указом Президента України Програма дер/

жавної підтримки розвитку місцевого самоврядування в

Україні від 30 серпня 2001 року N 749/2001, оновлена у 2010

році. Ця Програма спрямована на забезпечення подальшо/

го розвитку місцевого самоврядування в Україні, зміцнен/

ня його організаційних, правових, матеріально/фінансових,

інформаційних засад [13].

Зазначена Програма покликана вирішувати наступні

питання:

— зміцнення засад громадянського суспільства, розви/

ток демократії;

— удосконалення правових засад місцевого самовря/

дування;

— зміцнення матеріально/фінансової основи місцево/

го самоврядування;

— поліпшення умов для забезпечення життєдіяльності

та соціального захисту населення, надання йому соціальних

послуг на належному рівні;

— розвиток ініціативи населення у вирішенні питань

місцевого значення [13].

На даному етапі постає необхідним модернізація дер/

жавної політики в сфері місцевого самоврядування, як на

законодавчому рівні, так і у формуванні відносин "держав/

на влада — місцеве самоврядування — громадянське сусп/

ільство". Існує потреба в широкому колі грунтовних науко/

вих досліджень з проблематики формування та оновлення

державної політики у сфері місцевого самоврядування. Втім,

на думку Н. Камінської: "в Україні ще не склалася система

кваліфікованого аналізу державної політики та механізмів

її впровадження через відсутність відповідних теоретико/ме/

тодологічних робіт, навчально/методичної літератури, відпо/

відно підготовлених фахівців. Ще не вироблено національ/

ної доктрини розвитку місцевого самоврядування, теоретич/

ної моделі державної політики щодо місцевого самовряду/

вання або так званої державної муніципальної політики Ук/

раїни, концептуального механізму її реалізації в Україні" [8,

c.158].

Н. Камінська відзначає, що "необхідність грунтовного

наукового пізнання процесу розробки та реалізації такої

політики зумовлено і тим, що вона не стала об'єктом нау/

кового аналізу українських правознавців" [8, c.158]. Мо/

жемо частково погодитися з зазначеною думкою, тим

більше, що в умовах активного розвитку громадянського

суспільства на протязі останніх років та проведення децен/

тралізації влади такі наукові дослідження є вкрай актуаль/

ними. Разом з тим, варто зазначити, що активні процеси в

суспільстві вимагають конкретних науково/обгрунтованих

прикладних рішень вже зараз, тому до процесу реформу/

вання задіяний весь наявний експертний потенціал як з

України, так і з інших країн, чий досвід може бути корис/

ним.

Закладені підвалини для здійснення процесів децент/

ралізації та розширення повноважень місцевої влади на

принципах субсидіарності, деконцентрації влади та ресурсів

повинні дозволити сформувати основу для подальшого роз/

витку матеріально/фінансової, організаційної, правової ав/

тономії місцевого самоврядування та розвитку практик

місцевої демократії.

Процес децентралізації передбачає передачу значних

повноважень та бюджетів від державних органів влади орга/

нам місцевого самоврядування. Таким чином, якомога

більше повноважень повинні мати ті органи, що наближені

до людей та де такі повноваження можна реалізовувати

найбільш успішно.

Аналіз базових підходів до децентралізації засвідчив:

1) держава може здійснювати децентралізацію влади в

інтересах населення, на підставі закону, передаючи части/

ну повноважень органів виконавчої влади органам місцево/

го самоврядування;

2) децентралізація повноважень має відбуватись з

урахуванням принципу субсидіарності, тобто таким чином,

аби передавати повноваження на максимально близький

до громадянина рівень управління, який при цьому здат/

ний виконати це повноваження ефективніше, ніж інші

органи;

3) передача повноважень від органів виконавчої влади

чи органів місцевого самоврядування більш високого рівня

адміністративно/територіального устрою на більш низький

рівень має бути забезпечена передачею необхідних для цьо/

го ресурсів і наданням права органу місцевого самовряду/

вання приймати рішення щодо переданих повноважень ви/

ходячи із місцевих особливостей [12, c. 7—8].

Основні зміни, які передбачені реалізацією Реформи

місцевого самоврядування та курсу Уряду на децентраліза/

цію влади в Україні передбачають:

— запровадження трьохрівневої системи адміністратив/

но/територіального устрою України — область, район, гро/

мада з повсюдністю місцевого самоврядування;

— передачу функцій виконавчої влади від місцевих ад/

міністрацій виконавчим органам рад відповідного рівня;

— розподіл повноважень між органами місцевого са/

моврядування за принципом субсидіарності і наділення саме

громад максимально широким колом повноважень;

— чітке забезпечення повноважень органів місцево/

го самоврядування необхідними фінансовими ресурсами,

в тому числі через їх участь у загальнодержавних подат/

ках;

— ліквідація державних адміністрацій і створення на/

томість державних представництв з тільки контрольно/на/

глядовими і координаційними, а не виконавчими функція/

ми [10].
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У сучасних умовах реформування та демократичного

розвитку країни визначені пріоритетні напрями та складові

державної політики в сфері місцевого самоврядування ма/

ють призвести до формування децентралізованої моделі

публічної влади, посилити гарантії місцевого самоврядуван/

ня та відповідальність органів і посадових осіб, підвищити

рівень безпосередньої місцевої демократії та самооргані/

зації населення, сформувати потужну матеріально/фінансо/

ву основу територіальних громад.

Тим не менше, слід зазначити, що державна політика

у сфері місцевого самоврядування потребує подальшого

грунтовного вивчення, аналізу, визначення нових завдань,

обгрунтування можливостей та перспектив розвитку. Вона

є багатогранною, включає значну кількість суспільних про/

блем, має різнобічний і багатофункціональний вплив на

суспільство, складна у виробленні та неоднозначна й кон/

фліктна при впровадженні, чутлива до суспільних змін [8].

Як показав досвід, забезпечення місцевого самоврядуван/

ня реальними можливостями у вирішенні важливих питан/

нях суспільного розвитку є складним та довготривалим.

Підводячи підсумки, необхідно наголосити на тому, що

в цілому державна політика у сфері місцевого самовряду/

вання в Україні забезпечена нормативно/правовою базою,

котра грунтується на європейських та загальновизнаних

світових документах. Водночас потребується подальша ро/

бота по уніфікації та стандартизації адміністративних і соц/

іальних послуг, що надаються населенню органами місце/

вого самоврядування та органами виконавчої влади, забез/

печення комплексної підготовки посадових осіб, залучених

до проведення реформи, вдосконалення системи безперер/

вної освіти для службовців органів місцевого самоврядуван/

ня тощо. Це може стати предметом подальших наукових

розвідок.
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