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РОЛЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В РОЗШИРЕННІ 
ПРАВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

З часу незалежності України питання впровадження децен-
тралізації влади постійно піднімалось, але політичної волі дійсно 
затвердити цю реформу не вистачало. Проблема децентралізації 
влади є досить актуальною і дискусійною на сьогодні. Сучасний 
етап розвитку держави вимагає нової якості публічної влади: удо-
сконаленої моделі державного управління, наповнення місцевого 
самоврядування реальним змістом, що відповідало б сучасним ви-
могам [1, с.37]. Можна впевнено стверджувати, що нині в Україні 
цей процес справді активізувався. Президентом України поданий 
законопроект «Про внесення змін до Конституції України щодо 
децентралізації влади». Протягом 2014-2015 р.р. Верховною Радою, 
Кабінетом Міністрів України на підтримку реформи з децентралі-
зації було напрацьовано та прийнято цілу низку законодавчих та 
розпорядчих документів, а саме: Закони України «Про співробітни-
цтво територіальних громад», «Про добровільне об’єднання тери-
торіальних громад», «Про місцеві вибори», «Про засади державної 



223

регіональної політики», «Про ратифікацію Додаткового Протоколу 
до Європейської хартії місцевого самоврядування про право участі 
у справах органу місцевого самоврядування», «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо розширення повно-
важень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг», «Про засади державної регіональної по-
літики», «Щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурно-
будівельного контролю», «Про муніципальну варту», Постанова 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної страте-
гії регіонального розвитку на період до 2020 року», Розпоряджен-
ня Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів 
щодо реалізації Концепції реформування місцевого самоврядуван-
ня та територіальної організації влади в Україні» та ін.

Проблеми децентралізації та деконцентрації, проблеми взає-
модії місцевого самоврядування і місцевих державних адміністра-
цій, проблеми делегування повноважень знайшли відображен-
ня у наукових розробках, серед яких праці таких науковців як: 
О.Прієшкіна[2], В. Борденюк [3], Г. Бребан [4], М. Будник [5], Ж.  Ве-
дель [6], І.Грицяк [7], В. Авер’янов [8].

Необхідно згадати, що децентралізацію задекларовано у ст. 
132 Конституції України як одну із засад, на яких ґрунтується те-
риторіальний устрій держави. Проте, на відміну від Конституцій 
багатьох зарубіжних держав, засадою є не сама децентралізація, а 
«поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної 
влади». Інакше кажучи, децентралізація не є винятковим принци-
пом за названою конституційною нормою. Згідно законопроекту 
«Про внесення змін до Конституції України щодо децентралізації 
влади» ст.132 Конституції України планується надати нового зміс-
ту: «Адміністративно-територіальний устрій України ґрунтується 
на засадах єдності та цілісності державної території, децентралі-
зації у здійсненні державної влади, повсюдності та спроможності 
місцевого самоврядування, сталого розвитку адміністративно-те-
риторіальних одиниць, з урахуванням їх історичних, економічних, 
екологічних, географічних і демографічних особливостей, етніч-
них і культурних традицій» [9]. Це зумовлено, зокрема, успішною 
реалізацією засади децентралізації у практиці більшості держав 
Європейського Союзу. Тому для України, в якій ще не завершено 
процес реформування державних інститутів, надзвичайно важли-
вим є ознайомлення з кращими прикладами впровадження децен-
тралізації у зарубіжних державах.
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Законопроектом про внесення змін до Конституції України за-
пропоновані зміни щодо децентралізації державної влади в Україні 
та посилення конституційно-правового статусу місцевого самовря-
дування. Передбачено, що розмежування повноважень у системі 
органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів різних 
рівнів здійснюється за принципом субсидіарності (згідно зі зазна-
ченим принципом завдання повинні вирішуватись на найнижчому 
або віддаленому від центра рівні, де їх вирішення є можливим та 
ефективним).

Разом з тим децентралізація не означає послаблення централь-
ної влади в таких питаннях, як оборона, національна безпека, вер-
ховенство права, дотримання прав і свобод людини. Саме тому для 
нагляду за додержанням Конституції і законів України органами 
місцевого самоврядування пропонується запровадити інститут 
префектів. Місцеві державні адміністрації будуть ліквідовані, а 
на їх місці з’являться префекти. Виписані для них повноваження 
передбачають, передусім, контроль за діяльністю органів місцево-
го самоврядування з огляду на дотримання Конституції і законів. 
Проектом передбачено, що префекта призначає на посаду та звіль-
няє з посади за поданням Кабінету Міністрів України Президент 
України.

Важливою умовою здійснення реформи є закріплення гаран-
тій щодо матеріальної та фінансової основи місцевого самовряду-
вання, зокрема щодо місцевих податків та зборів, а також частки 
загальнодержавних податків та інші доходи місцевих бюджетів 
на фінансування власних і делегованих повноважень. Фінансова 
децентралізація передбачає наявність власних фінансових та ма-
теріальних засобів, і означає здійснення право можливостей щодо 
володіння, користування і розпорядження фінансовими ресурсами, 
які перебувають у власності громад. З 01.01.2015 р. вступили в дію 
зміни до Податкового та Бюджетного кодексів, які уже розширили 
фінансові можливості місцевого самоврядування, а в майбутньому 
дозволяють зробити економічно самодостатніми та спроможними і 
нові об’єднані громади.

Децентралізація означає такий спосіб визначення та розмеж-
ування завдань і функцій, за якого більшість із них передається з 
рівня центральних органів на рівень територіальних громад. Така 
децентралізація влади в державі сприяє розвитку демократії, адже 
відбувається розширення впливу територіальних громад, соціаль-
них груп та громадськості в цілому на справи публічного значення.
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Таким чином, результатом реформи з децентралізації влади в 
Україні має стати формування нової демократичної моделі управ-
ління, зорієнтованої на посиленні ролі територіальних громад, «що 
не будуть уособленням рекламного та декоративного елементу 
місцевого самоврядування», як влучно зазначив М.Баймуратов, а 
дійсно зможуть отримати значний об’єм владних повноважень та 
контроль над власними справами. Впровадження децентралізацій-
них процесів в свою чергу сприятиме посиленню демократії в дер-
жаві та підвищенню її стабільності [10, с. 14].
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