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Серед багатьох проблем, що стоять перед розвиненими державами, 

питання місцевого самоврядування займають не останнє місце, оскільки досвід 

їх державотворення показав, що без самоврядування, як однієї із форм 

народовладдя, неможлива побудова демократично й економічно розвиненої 

держави.  

На сьогодні уряд України, працівники місцевих органів влади, науковці 

вже прийшли до висновку про необхідність зміни адміністративно–

територального устрою. Це пов’язано з негативним впливом існуючої ситуації 

як на розподіл функцій, так і на можливості надання послуг. Але практично це 

досить складне питання – на сьогодні в межах України налічується близько 

30000 адміністративно–територіальних одиниць та населених пунктів, а лише 

10859 (третина) з них можуть вважатися життєздатними одиницями місцевого 

самоврядування [1,с.56].  

 Отже спрямовання  на підвищення рівня управління державою, регіонами 

й окремими територіями та забезпечення легітимності управління як довіри 

населення до управлінських центрів і готовності населення брати спільну 

участь в управлінні. При цьому, однак, треба враховувати, по-перше, те, що 

обрання теоретичної орієнтації співвідношення державного управління та 

місцевого самоврядування залежить від державного устрою.  

по-друге, визнання публічності самоврядної влади, «двох рівнів публічної 

влади — держави і самоврядування, державної і публічно-самоврядної влади; 

по-третє, управлінської діяльності суб'єктів місцевого самоврядування за 

дорученням держави шляхом делегування державних повноважень (ч. III ст.143 

Конституції України) або трансформації суверенних прав держави у самоврядні 

повноваження територіальних колективів;  

по-четверте, допущення наглядної діяльності держави, її контрольних 



органів за місцевим самоврядуванням аж до призупинення рішень органів 

місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності Конституції чи законам 

України з одночасним зверненням уповноваженного державою органу до суду 

(пор.: ч.ІІ ст.144 Конституції України) або дострокового припинення їх 

повноважень у встановленому законом порядку;  

по-п'яте, юрисдикційного (краще — спеціального адміністративно-

юрисдикційного) захисту правового статусу місцевого самоврядування і 

подібного ж захисту держави та громадян від незаконних дій органів місцевого 

самоврядування, не обмеженої установленням відповідальності, пов'язаної з 

відшкодуванням збитку, а зверненої до захисту будь-якого публічного інтересу 

(пор.: ст. 145,56 Конституції України). [2 гл.IV.]. 

Місцеве самоврядування в Україні діє відповідно до Конституції і полягає 

у наданні територіальним громадам та їх органам права самостійно вирішувати 

питання місцевого життя, а у встановлених законом випадках — повноважень 

місцевих державних адміністрацій.  

Після прийняття Верховною Радою України законів про місцеві державні 

адміністрації та місцеве самоврядування В Україні ці питання отримали 

правову основу їх вирішення.  

Межі здійснення функцій і повноважень влади на місцях є практично в 

усіх демократичних, правових державах. Законодавець не може раз і назавжди 

закріпити ці межі, так як розвиток суспільних відносин часто породжує нові 

проблеми, які не можуть бути вирішені в рамках існуючого законодавчого 

розмежування функцій і повноважень органів влади. З іншого боку, 

законодавець не може займатись окремими дрібними питаннями розмежування 

функцій і повноважень органів влади на місцях і тому допускає інші, крім 

законодавчого, способи цього розмежування. Одним із першочергових кроків 

незалежної Української держави стало розмежування влади на місцях: державні 

функції взяли на себе місцеві органи виконавчої влади в особі представників 

Президента України та їх місцевих державних адміністрацій. А колективні 

інтереси населення сіл, селищ, районів у містах, міст, районів та областей взяли 



на себе органи місцевого та регіонального самоврядування. Питання про 

розмежування функцій та повноважень місцевих державних адміністрацій і 

органів місцевого самоврядування виникають тому, що ці органи часто 

вступають у конфлікти між собою через різне розуміння межі здійснення ними 

функцій та повноважень. 

Конституція України і закони про місцеві державні адміністрації і про 

місцеве самоврядування в Україні дають можливість виробити ефективний 

правовий механізм розмежування функцій і повноважень цих адміністрацій та 

органів самоврядування. Як відомо, донедавна у розмежуванні функцій і 

повноважень органів влади на місцях головну роль відігравала політична 

практика, яка складалася на базі фактичного розмежування цих функцій і 

повноважень. Насамперед шляхом застосування політичних та 

адміністративних методів, зокрема, з боку місцевих державних адміністрацій.     

Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування 

мають право укладати такі договори, які можуть конкретизувати відповідно до 

закону їх взаємні права та обов'язки. Договорами та угодами можна також 

вирішувати компетенційні спори (суперечки) між цими органами. Практика 

таких договорів тільки починає складатися в Україні. Але враховуючи, що 

договір має глибоку традицію в українській історії, можна очікувати, що він 

знайде належне місце у розмежуванні функцій і повноважень органів влади на 

місцях Але одне другому не суперечить, якщо мова щодо вирішення таких 

питань йтиме в межах Конституції і законів України. Якщо ж таке вирішення 

компетенційних суперечок виходить за межі законодавства, то це може бути 

підставою для притягнення до юридичної відповідальності винних у порушенні 

законності. 

 


