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Місцеве самоврядування в Україні 
 
Вибір оптимальної організації територіального устрою держави, системи державної влади і враху-

вання наслідків її застосування в умовах сучасної політичної системи України сьогодні є одним з пер-
шочергових завдань. Автор роботи переконливо доводить, що територіальний устрій країни впливає 
на розподіл владних повноважень в системі державного управління. Причому різні форми територіаль-
них одиниць створюють різні тенденції та наслідки їх застосування.  

 
The article is devoted to the problems of local self-governing in Ukraine. 

Місцеве самоврядування кожної країни, як і 
організація та здійснення в ній державної влади, 
всебічно відображає традиції народу, його мента-
льність, рівень розвитку суспільства та умови його 
існування. Це стосується й місцевого самовряду-
вання України, яке існувало з найдавніших часів і 
характеризувалось, як правило, реальним демокра-
тизмом. 

Проте ні Конституція, ні чинне законодавство 
України не визначають територіальної основи міс-
цевого самоврядування, тобто не визначають тери-
торіальної одиниці, в межах якої територіальна 
громада здійснює місцеве самоврядування і на яку 
поширюється юрисдикція її органів [1]. 

Основними законами, що регулюють сферу 
місцевого самоврядування, в тому числі і питання 
забезпечення прозорості, є Конституція України та 
Закон України “Про місцеве самоврядування в 
Україні”.  

У сучасному розумінні місцеве самоврядуван-
ня означає реальну здатність органів місцевої вла-
ди регламентувати значну частину державних 
справ та управління ними в інтересах місцевого 
населення через “здатність до поєднання в собі 
інституційного і особистісного начал у процесі 
суспільно-політичного розвитку, місцеве самовря-
дування розглядається як один з найважливіших 
елементів взаємозв’язку держави і суспільства, 
реалізації можливостей та інтересів окремої особи-

стості”, як одна з тих соціокультурних систем, що 
“надає можливості досягти суспільної гармо-
нії” [2].  

Організації влади у державі нерозривно пов’я-
зані з територіальним устроєм, тому що функціо-
нування органів державної влади й органів місце-
вого самоврядування здійснюється в межах пев-
них адміністративно-територіальних одиниць, 
на які поділяється територія держави. Не дарма в 
теорії держави і права, державу часто визначають як 
єдину територіальну організацію населення в мас-
штабах усієї країни [3]. Російський державозна-
вець В.А.Четвернін зауважує, що державна влада 
“територіально “розповсюджується”, тобто 
поширює свій вплив не на саму територію, не на 
простір, а на людей, які перебувають у межах 
певної території, у певному просторі, включаючи 
водний і повітряний” [4]. Згідно з Конституцією 
України, територіальний устрій України ґрунту-
ється на засадах єдності та цілісності державної 
території, поєднання централізації і децентралізації 
у здійсненні державної влади, збалансованості соці-
ально-економічного розвитку регіонів, з урахуван-
ням їх історичних, економічних, екологічних, гео-
графічних і демографічних особливостей, етнічних 
і культурних традицій [5]. 

Адміністративно-територіальний устрій — 
це законодавчо закріплена система поділу дер-
жави на територіальні підрозділи, відповідно до 
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якої створюється система органів державної вла-
ди і місцевого самоврядування. Територіально-
ієрархічна структура АТУ характеризується кіль-
кістю ієрархічних ступенів, кількістю, розміра-
ми і конфігурацією адміністративних одиниць, 
особливостями розміщення адміністративного 
центру і визначається такими чинниками, як 
розміри і освоєність державної території, розмі-
щення населення, історія формування, політико-
правові засади державності [6]. 

Територіальний устрій України визначається 
виключно законами України. До компетенції Вер-
ховної Ради України віднесено утворення і ліквіда-
цію районів, встановлення і зміну меж районів і 
міст, віднесення населених пунктів до категорії 
міст, найменування і перейменування населених 
пунктів і міст, однак усі ці питання вирішуються 
обов’язково з урахуванням думки населення відпо-
відних територій шляхом проведення місцевих 
референдумів [7]. 

Територіальною основою органів місцевого 
самоврядування є відповідно територія селища, се-
ла, міста або району в місті.  

Згідно ст. 140 Конституції України місцеве 
самоврядування здійснюється територіальною 
громадою в порядку, встановленому законом, як 
безпосередньо, так і через органи місцевого са-
моврядування: сільські, селищні, міські ради та 
їх виконавчі органи, тобто через певний струк-
турно-організаційний механізм, який іменується 
системою місцевого самоврядування. 

Система місцевого самоврядування в струк-
турно-організаційному плані являє собою сукуп-
ність органів місцевого самоврядування, органів 
самоорганізації населення та організаційних 
форм, за допомогою яких відповідна територіа-
льна громада або її складові частини здійсню-
ють завдання та функції місцевого самовряду-
вання, вирішують питання місцевого значення. 

Закон “Про місцеве самоврядування в Украї-
ні” (ст. 5) до елементів системи місцевого само-
врядування відносить: 

− територіальну громаду; 
− сільську, селищну, міську раду; 
− сільського, селищного, міського голову; 
− виконавчі органи сільської, селищної, 

міської ради; 
− районні в місті ради, які створюються у 

містах з районним поділом за рішенням 
територіальної громади міста або міської 
ради; 

− районні та обласні ради, що представля-
ють спільні інтереси територіальних гро-
мад сіл, селищ, міст; органи самоорганіза-
ції населення. У структурі системи місце-
вого самоврядування можна виділити два 
основних елементи – територіальну гро-
маду та органи місцевого самоврядуван-
ня. 

Територіальна громада – це основний суб’єкт 
місцевого самоврядування, її складають жителі 
села (кількох сіл), селища, міста. 

За обсягом правоздатності та дієздатності 
своїх членів територіальна громада є неоднорід-
ною – її складають жителі села, селища, міста, 
які мають різний правовий статус (громадяни 
України, іноземці, особи без громадянства). Чле-
ни міської громади – громадяни України, які 
досягли 18 річного віку та не визнані судом не-
дієздатними – є активними суб’єктами міського 
самоврядування. Вони мають право обирати 
органи і посадових осіб місцевого самовряду-
вання, бути обраними або призначеними до ор-
ганів місцевого самоврядування або їх посадо-
вими особами, брати участь у місцевих референ-
думах, зборах громадян за місцем проживання 
та користуватися іншими передбаченими Кон-
ституцією України, законами України та стату-
тами територіальних громад правами на участь у 
здійсненні місцевого самоврядування. 

Територіальна громада безпосередньо вирі-
шує питання, віднесені до відання місцевого 
самоврядування, використовуючи різні форми 
прямої демократії. 

Право жителів міста – активних суб’єктів 
міського самоврядування – брати участь у здійс-
ненні міського самоврядування може бути реалі-
зовано в таких формах:  

– міський референдум; 
– вибори депутатів відповідної місцевої ради 

та передбачених законом посадових осіб місце-
вого самоврядування (місцеві вибори); 

– загальні збори громадян за місцем прожи-
вання; 

– колективні та індивідуальні звернення 
(петиції) жителів міста до органів і посадових 
осіб міського самоврядування; 

– громадські слухання; 
– місцеві ініціативи; 
– участь у роботі органів міського самовря-

дування та робота на виборних посадах міського 
самоврядування; 

– інші, не заборонені законом, форми. Отже, 
органами місцевого самоврядування є сільські, 
селищні, міські, районні у містах (у разі їх ство-
рення) ради – представницькі органи місцевого 
самоврядування, які представляють відповідні 
сільські, селищні, міські або внутрішньоміські 
(районні у місті) територіальні громади та здійс-
нюють від їх імені та в їх інтересах функції і 
повноваження місцевого самоврядування, визна-
чені Конституцією та законами України. 

Іншими словами під територіальним устроєм 
держави розуміють її територіальну організацію, 
тобто систему відносин між державою в цілому 
(її центральною владою) і територіальними 
складовими (населенням і чинними органами 
публічної влади). 
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