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ВСТУП
Актуальність теми. Розбудова соціальної, правової, демократичної
держави в умовах децентралізації та проведення конституційної реформи в
Україні

зумовлює

відповідні

процеси

розбудови

інституту

місцевого

самоврядування, первинним суб’єктом якого виступає територіальна громада.
Природно, що територіальна громада відіграє провідну роль у системі
життєзабезпечення людини і суспільства в цілому, адже переважну більшість
своїх суспільних потреб людина задовольняє на рівні села, селища і міста, де
вона безпосередньо народжується й живе, створює сім’ю, працює й відпочиває.
Розвиток України на сучасному етапі характеризується зміщенням
акцентів в сфері державного регулювання територіального розвитку в напрямку
адміністративної та фінансової децентралізації та супроводжується передачею
повноважень і ресурсів на місцевий рівень. Основною метою таких реформ
виступає формування організаційно-економічних засад розвитку територіальних
громад в Україні на основі ефективного використання їх фінансовоекономічного

потенціалу.

Зазначене

підвищує

відповідальність

органів

місцевого самоврядування за раціональне використання ендогенного потенціалу
громади, ефективність організації життєдіяльності її мешканців та залучення
незадіяних джерел розвитку території. Виконання цих завдань вимагає
наукового обґрунтування шляхів територіальних громад на принципах
інклюзивного зростання та забезпечення їх спроможності, що має відповідати
пріоритетам реалізації сучасних реформ в Україні.
На сьогоднішній день особливістю реалізації децентралізації в Україні є те,
що одночасно відбувається реформування інституту місцевого самоврядування,
адміністративно-територіального устрою та державної регіональної політики.
При цьому слід зауважити, що вирішальну роль в процесі посилення
децентралізації в Україні відіграє адміністративно- територіальна реформа,
оскільки дана реформа покликана забезпечити

формування фінансово

спроможних громад, здатних задовольняти не лише мінімальні соціальні

потреби населення, а й забезпечувати комплексний та системний розвиток
територій, посилити рівень фінансової самостійності місцевої влади в межах
забезпечення власних повноважень, сприяти збалансуванню загальнодержавних
інтересів з інтересами територіальних громад, стимулювати підприємницьку
діяльність тощо. Зважаючи на вище сказане обрана тема дипломної роботи
«Розвиток об’єднаних територіальних громад в умовах децентралізації та
реформування місцевого самоврядування в Україні» є актуальною на сучасному
етапі системних реформ.
У науковій літературі дослідженню проблем місцевого самоврядування,
присвячено праці М. Баймуратова, О. Батанова, В. Бесчастного, В. Борденюка, І.
Бутка, П. Ворони, П. Гураль, С. Газарян, Є. Глухачова, Р. Давидова, І.
Дегтярьової, І. Дробота, І. Дробуш, В. Кампо, Н. Камінської, А. Коваленка, М.
Корнієнка, В. Кравченка, В. Куйбіди, Ю. Куца, І. Лопушинського, О. Лиски, В.
Мамонової, Ю. Молодожен, М. Орзіха, Г. Падалка, О. Пастернак, Р. Плюща, В.
Погорілка, М. Пухтинського, О. Слобожана, Ю. Тодики, О. Фрицького, В.
Шаповала та інших дослідників.
Метою дипломної роботи є теоретичне узагальнення та знаходження
конструктивних підходів щодо подальшого розвитку місцевого самоврядування
в умовах адміністративно-територіальної реформи.
Для досягнення поставленої мети у роботі поставлено та виконано
наступні завдання:
 розглянуто концептуальні підходи до визначення сутності місцевого
самоврядування;
 визначено роль і функції місцевого самоврядування як інституту
громадянського суспільства;
 з’ясовано сутність децентралізації та її вплив на розвиток місцевого
самоврядування;
 проаналізовано реформу місцевого самоврядування та територіальної
організації влади в Україні;

 досліджено результати та досягнення адміністративно-територіальної
реформи в Україні;
 здійснено оцінку сучасного стану місцевого самоврядування в Україні;
 визначено

напрями

інституційної

модернізації

місцевого

самоврядування
 розглянуто європейські принципи місцевого самоврядування та
концепція “доброго врядування”;
 запропоновано шляхи модернізації системи місцевого самоврядування
в Україні.
Об’єктом дипломної роботи є процес адміністративно-територіального
реформування. Предметом дослідження є розвиток місцевого самоврядування
в умовах адміністративно-територіальної реформи.
Методи дослідження. У процесі написання дипломної роботи була
використана система загальнонаукових і спеціальних методів і прийомів
дослідження Діалектичний метод дозволив всебічно розглянути сутність
місцевого самоврядування, визначити його функціх та роль у житті
територіальної громади. Формально-логічний метод дозволив вирішити питання
удосконалення регулювання розвитку територіальних громад в Україні, а також
сформулювати пропозиції щодо напрямів практичної реалізації їхнього
потенціалу. Методи аналізу та синтезу дозволили визначити особливості
формування та реалізації процесу реформування територіального устрою,
визначити особливості формування та реалізації процесу інституційного
реформування територіальних громад. Метод узагальнення дав можливість
узагальнити зарубіжний досвід щодо інституційного розвитку місцевого
самоврядування.
Інформаційна база дослідження. Теоретичну основу дипломної роботи
склали фундаментальні положення теорії державного управління, дослідження
вітчизняних і зарубіжних учених. Нормативну основу магістерської роботи
складають закони України, укази та розпорядження Президента України,
постанови Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативні

акти органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування України тощо.
Емпіричну базу дослідження становлять дані соціологічних опитувань,
статистичні матеріали державних та громадських інституцій.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дипломна
робота виконана відповідно до плану наукових досліджень кафедри управління
персоналом, економіки праці та економічної теорії ВНЗ Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі» за темою «Формування
інституціонального

середовища

соціально-економічних

систем»

(номер

державної реєстрації 0112U007768), у якій автор здійснив оцінку сучасного
стану адміністративно-територіальної реформи в Україні та виокремив шляхи
подальшого

розвитку

об’єднаних

територіальних

громад

в

умовах

децентралізації. Результати дослідження дипломної роботи можуть бути
використанні у навчальному процесі при викладанні наступних навчальних
дисциплін: «Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах», «Система
місцевого самоврядування в Україні»; «Планування розвитку територіальної
громади».
Обсяг і структура роботи: дипломна робота складається зі вступу, трьох
розділів, висновків та пропозицій, списку використаних джерел та 2 додатки. Загальний
обсяг роботи складає 110 сторінок. Основний обсяг роботи становить 97 сторінок і
містить 9 рисунків та 6 таблиць. Список використаних джерел – 94 найменування.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

У дипломній роботі на здобуття ступеня магістра зі спеціальності 281
Публічне

управління

та

адміністрування

освітня

програма

«Місцеве

самоврядування» на тему «Розвиток місцевого самоврядування в умовах
адміністративно-територіальної реформи» здійснено теоретичні узагальнення та
запропоновано підходи до вирішення актуального завдання щодо подальшого
розвитку місцевого самоврядування на новому етапі реформування системи
місцевого

самоврядування

в

Україні.

За

результатами

дослідження

сформульовано наступні висновки.
1. Місцеве самоврядування як основоположний інститут громадянського
суспільства, недержавну за своєю природою самостійну форму здійснення
народом публічної влади. Сутність і природа місцевого самоврядування
проявляється у наступному: влада місцевого самоврядування має публічний
характер; – органи і посадові особи місцевого самоврядування мають особливий
порядок формування – обираються громадянами України, які проживають у
відповідних адміністративно-територіальних одиницях, тобто повинні бути їх
уповноваженими агентами, і від них же вони отримують владу; місцеве
самоврядування є інститутом громадянського суспільства, що заперечує
протиставлення держави і громадянського суспільства; урегульованість
суспільних відносин у сфері місцевого самоврядування правом не позбавляє його
самостійності і не підпорядковує його системі суб’єктів державної влади.
2. Система місцевого самоврядування є основним інструментом держави,
який покликаний забезпечити поєднання національних інтересів та інтересів
кожної окремої території. Таким чином, розвиток і ефективна організація
системи місцевого самоврядування є невід'ємною частиною функціонування
держави, що дозволяє останній зосередитися на вирішенні національних
проблем, та допомагає оптимізувати всю систему державного управління.
Місцеві органи влади переважно займаються вирішенням місцевих питань та
створенням умов для забезпечення побутових потреб населення. Втім очевидно,

що для ефективного здійснення своїх функцій і повноважень місцевих органів
влади повинні мати достатню економічну і фінансову базу. Функції місцевого
самоврядування є досить різноманітними та різняться за сферами свого
застосування. Першочергово комплекс функцій місцевого самоврядування
поділяються за об’єктним спрямуванням діяльності територіальних органів
місцевого самоврядування. Так, за даною ознакою функції місцевого
самоврядування поділяються на: політичні, економічні, соціальні, культурні та
інші функції місцевого самоврядування. На нашу думку, функцій органів
місцевого самоврядування необхідно об’єднати у такі групи: загальні, спеціальні
та забезпечувальні (допоміжні).
3. Під терміном «децентралізація» варто розуміти комплексний процес
переходу від існуючої системи державного регулювання, що передбачає високий
рівень монополізації влади на рівні державних органів управління, до нової
системи суспільних відносин, яка передбачатиме одночасне підвищення
ефективності державного сектору економіки країни та якості життя населення.
Потрібно розуміти, що сама по собі децентралізація не є ознакою ослаблення
центральної влади. Децентралізація - це, швидше, ефективний інструмент
поліпшення якості управління державою і фінансовими потоками. Передача
повноважень із центру на місця здійснюється шляхом децентралізації, що
дозволяє привести послуги, які надає держава, у відповідність із потребами і
запитами населення. Перехід до децентралізації – це, свого роду «глобальний
зсув влади», що звільняє індивіда від державної опіки і дозволяє будувати
демократію знизу догори. Оскільки для процесу демократичного розвитку дуже
важливий зворотний зв’язок між владою і людиною – поінформованість
громадян про дії влади та поінформованість влади про реальні потреби
конкретного громадянина, то природно, що здійснити це найлегше на базовому
рівні влади – місцевому, де громадяни і представники влади живуть поруч.
4. Система місцевого самоврядування в Україні на сьогодні не задовольняє
потреб суспільства. Функціонування органів місцевого самоврядування у
більшості територіальних громад не забезпечує створення та підтримку

сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку
людини, її самореалізації, захисту її прав, надання населенню органами
місцевого самоврядування, утвореними ними установами та організаціями
високоякісних і доступних адміністративних, соціальних та інших послуг на
відповідних територіях (далі - публічні послуги). Тому на сучасному етапі
реалізації політики децентралізації влади ключовим напрямом реформування
було визначено адміністративно-територіальну реформу, суть якої полягає в
удосконаленні інституційної та функціональної побудови органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, оптимізації структури та діяльності
органів управління, розмежуванні владних повноважень, поступовому переході
від

застосування

адміністративно-розпорядчих

до

координувально-

регулятивних функцій у відносинах з суб’єктами господарювання, використання
переважно економічних важелів або соціальних орієнтирів, забезпеченні
раціонального адміністративного устрою.
5. Проведений аналіз дає можливість виділити переваги та недоліки з
якими зіткнулись органи місцевого самоврядування в результаті реалізації
адміністративно-територіальної реформи в Україні. Так, до переваг та
позитивних

результатів,

що

отримали

громади

в

рамках

реалізації

адміністративно-територіальної реформи можна віднести: мешканцям міст, сіл,
та селищ надано можливість добровільно об’єднуватись в громади не чекаючи
ухвалення змін до Конституції; створено умови для забезпечення «гнучкості»
адміністративно - територіального устрою держави; об’єднані територіальні
громади мають можливість отримання додаткових фінансових ресурсів тощо. До
недоліків реалізації адміністративно-територіальної реформи з якими зіткнулись
територіальні громади слід віднести: формування Перспективних планів
об’єднання територіальних громад відбувається через адміністративний тиск;
проведення реформи заплановано в занадто короткий термін часу з низьким
рівнем підготовки, обговорення на територіальному рівні та фактично без
залучення громад; використовується уніфікований підхід щодо формування
спроможних територіальних громад; відчувається спротив окремих керівників

на місцях, а також законодавча не визначеність щодо реформування районів та
областей; відсутність стимулів у відносно фінансово спроможних громад
об’єднуватись з фінансово неспроможними та депресивними громадами;
віддалення послуг від мешканців населених пунктів, що увійшли до складу
об’єднаної територіальної громади, але які не є центром громади.
6. Місцеве самоврядування як мета конституційного розвитку країни
орієнтує державу, недержавних суб’єктів на точне виявлення закладеного в
Основному Законі призначення інституту місцевого самоврядування та його
забезпечення у поточному законодавстві та правозастосовній практиці. Місцеве
самоврядування покликане, зокрема, забезпечити становлення в Україні
громадянського суспільства, розвиток людського потенціалу, оптимізацію
використання

загальнонаціональних

ресурсів.

Без

розвитку

місцевого

самоврядування неможливо вирішувати завдання соціально-економічного та
духовно-культурного розвитку країни. Такий розвиток може мати місце тоді,
коли буде вестись не лише згори, а й знизу: з людини, родини, громади. Це
свідчить про особливу роль у суспільному розвиткові місцевого самоврядування
як рівня публічної влади, що найбільш наближений до людини, функціонально
зорієнтований на задоволення найширшого кола її повсякденних потреб,
створення умов для всебічного та гармонійного розвитку. Поки що названа роль
виражена декларативно. Незважаючи на конституційні гарантії самостійності,
місцеве самоврядування значною мірою залишається додатком державної влади,
слабким і політично, і економічно. Справа не лише у небажанні держави
вибудовувати з громадами справжні партнерські відносини, а й у слабкій
організації самих громад
7. Інституційна спроможність органів місцевого самоврядування у
децентралізованій системі управління передбачає якісне надання послуг
мешканцям громад на належній територіальній основі з урахуванням трьох
елементів цієї системи: повноваження, ресурси, нагляд за законністю рішень
органів місцевого самоврядування. Відповідно до якої основним завданням
початкового етапу реформи було формування спроможних громад як основної

умови для подальшої децентралізації повноважень і ресурсів. Основними
завданням нового етапу реформування місцевого самоврядування є: .
затвердження нової територіальної основи для діяльності органів влади на рівні
громад та районів; передача (децентралізація та субсидіарності) повноважень
виконавчої влади органам місцевого самоврядування та їх розмежування між
рівнями і органами; створення належної ресурсної бази для здійснення
повноважень місцевого самоврядування; формування ефективної системи
служби

в

органах

місцевого

самоврядування;

упорядкування

системи

державного контролю та нагляду за законністю рішень ОМС; розвиток форм
прямого народовладдя: виборів, референдумів; удосконалення механізму
координації діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади.
8. Європейські принципи місцевого самоврядування описують рамкову
модель реалізації права територіальних колективів на місцеве самоврядування.
Конкретні форми реалізації цього права в окремих країнах можуть бути різними
і залежать від традицій та особливостей кожної держави. Європейські принципи
місцевого самоврядування є певним орієнтиром для розвитку національного
законодавства про місцеве самоврядування. Концепція “доброго врядування”
витісняє популярну раніше концепцію “нового публічного менеджменту” або
“публічного управління” з її однобічною орієнтацією на ефективність. Вона
наповнює концепцію державного управління гуманітарною та соціальною
складовими; формує новий підхід до розуміння належного врядування, яке має
тепер відповідати не лише вимогам ефективності, а й бути відкритим,
доступним, підзвітним і підконтрольним, а отже, чутливим до вимог громадян та
їх потреб. Разом з тим концепція доброго врядування, визначаючи рамки
ефективності і результативності, характеризує процес поєднання влади та
обов’язків у суспільстві; визначає публічну політику та рішення щодо
суспільного життя; включає взаємовідносини між органами державної влади,
органами
суспільства.

місцевого

самоврядування

та

інституціями

громадянського

9. На сьогодні поки що не тільки не відбулося становлення повноцінної та
ефективної системи місцевого самоврядування, організаційно, функціонально та
матеріально-фінансово відокремленої від системи державної влади, але й до
кінця не відпрацьована концептуальна його основа, конституційна модель
організації муніципальної влади. Діюча модель системно-структурної організації
місцевого самоврядування запроваджувалася як перехідна, яка на сьогодні
вичерпала свою роль та фактично призводить до гальмування не тільки розвитку
інституту місцевого самоврядування, а й територіального розвитку країни в
цілому. Напрямом конституційно-правового реформування має стати зміна
правового статусу місцевих державних адміністрацій, позбавлення їх функцій
місцевого самоврядування та трансформування їх у контрольно-наглядові
органи з підпорядкуванням Президенту України. Дані органи мають зосередити
свою діяльність на чітко визначеному колі державних питань, які вирішуються
на районному, регіональному рівні і які взагалі неможливо або недоцільно на цей
час передавати органам місцевого самоврядування. У компетенції цих органів
має залишитись виконання тих повноважень, які не можуть підлягати
децентралізації, зокрема щодо контролю за відповідністю актів органів
місцевого

самоврядування

Конституції

України

та

законам

України,

відповідністю публічних послуг, що надаються територіальним громадам,
спільнотам, державним стандартам, виконанням державних програм та цільовим
використанням коштів державних субвенцій, ефективним використанням
об’єктів державної власності, а також координації діяльності територіальних
підрозділів центральних органів виконавчої влади.
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