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 Постановка проблеми. У процес розбудови місцевого самоврядування все 
активніше включається саме населення територіальної громади, громадські 
організації, політичні партії. Сьогодні вже більша частина населення 
територіальних громад свою долю міцно пов'язує саме з успішним 
функціонуванням місцевого самоврядування. Сучасний стан 
державотворення, розвиненість його політичних інститутів багато в чому 
залежить від життєздатності місцевого самоврядування. За роки його 
розбудови було сформовано в цій сфері орієнтири з реалізації позитивних 
змін, а також виявлено проблеми, над якими необхідно працювати на 
законодавчому рівні з метою їх усунення. 

 Основні матеріали дослідження. В основі місцевого самоврядування 
кожної держави світу лежать національні теорії місцевого самоврядування. 
Найбільше розповсюдження в світі отримала громадська теорія, прийнята 
більшістю країн Європи. В її основі лежить ідея природних прав 
територіальної громади, її «суверенітету». Основні положення організації і 
функціонування місцевого самоврядування в Україні закріплені в 
Конституції України (ст.140), Європейській Хартії місцевого самоврядування 
1985 р. (ратифікованій в 1997 р.), Законах України: «Про місцеве 
самоврядування в Україні» від 1997 р.,  «Про службу в органах місцевого 
самоврядування» від 2001 р., «Про співробітництво територіальних громад» 
від 2014 р., «Про добровільне об’єднання територіальних громад» від 2015 р. 
У відповідності до ст.140 Конституції України місцеве самоврядування є 
правом територіальної громади — жителів села чи добровільного об'єднання 
у сільську громаду жителів кількох сіл, селища, міста — самостійно 
вирішувати питання місцевого значення у межах Конституції і законів 
України [1].  



Сутність місцевого самоврядування полягає у гарантованому державою праві 
територіальної громади, громадян і їх органів в інтересах населення 
вирішувати в межах чинного законодавства і під власну відповідальність 
значну частину місцевих питань [1].  

 Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами сіл, 
селищ, міст як безпосередньо, так і через сільські, селищні, міські ради та їх 
виконавчі органи, а також через районні та обласні ради, які представляють  

спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, зміст. Територіальна 
організація самоврядування в Україні заснована на об’єднанні 
загальнодержавних та місцевих інтересів.  Лише зміна парадигми управління 
державою, послідовне проведення реформування місцевого самоврядування, 
територіальної організації влади в Україні, вдосконалення існуючої системи 
управління на місцях, розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування сприятиме побудові місцевої влади на засадах демократії. 1 
квітня 2014 р. розпорядженням Кабінету Міністрів України було схвалено 
«Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної 
організації влади в Україні». Метою Концепції є визначення напрямів, 
механізмів і строків формування ефективного місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади для створення і підтримки повноцінного 
життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних 
публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, 
задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній 
території, узгодження інтересів держави та територіальних громад [2].  

Метою Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних 
громад» є створення правових умов та можливостей для посилення гарантій 
місцевого самоврядування; сприяння створенню сільських територіальних 
громад; формування ефективно діючих рад та їх виконавчих органів, 
головним завданням яких має стати поліпшення забезпечення потреб 
громадян, якісне надання їм необхідних спеціальних послуг; забезпечення 
сталого розвитку відповідних територій, ефективного використання 
бюджетних коштів [3].  

Закон України «Про співробітництво територіальних громад» розроблено з 
використанням кращого європейського досвіду. Він визначає 
організаційноправові засади співробітництва територіальних громад, 
принципи, форми, механізми такого співробітництва, його стимулювання, 
фінансування та контролю, підстави та особливості припинення 
співробітництва, оскільки чинне українське законодавство передбачає тільки 
загальні рамки впровадження міжмуніципального співробітництва, допускає 
об’єднання ресурсів органів місцевого самоврядування для вирішення 



спільних проблем, але не містить правових норм, які б дозволяли таке 
співробітництво [4]. 

 Подальший, динамічний розвиток місцевого самоврядування можливо 
забезпечити лише через удосконалення відповідного нормативно-правового 
поля, яке має врегульовувати питання організації та діяльності суб’єктів 
місцевого самоврядування та його забезпечення. Для підвищення дієвості 
впливу на стан соціально-економічного розвитку та виведення країни із 
кризи створюється нова сучасна система державного управління шляхом 
проведення адміністративної реформи. 

Висновок. 

 Одним із найважливіших завдань адміністративної реформи в Україні є 
формування на місцевому рівні сучасної системи місцевого самоврядування. 
Адже життєвий рівень населення в підсумку залежить від рівня роботи 
відповідних органів самоврядування та влади. Тому й головний напрям 
діяльності органів місцевого самоврядування полягає в задоволенні 
економічних, політичних, соціальних потреб людини, створенні умов для 
гармонійного поєднання інтересів людини і суспільства  
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