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ВСТУП
Пропонований читачам збірник визначає законодавство України щодо
місцевого самоврядування. Деяким дисонансом при цьому виглядає наявність у
ньому Закону України «Про державні місцеві адміністрації». Пояснюється це
тою обставиною, що в Україні склалась парадоксальна ситуація, коли на певному
рівні місцеве самоврядування позбавлене права створювати власні виконавчі
органи, а їх роль делегована відповідним державним адміністраціям. Таким
чином організована справа самоврядування у столиці України, було у місті
Севастополі до російської окупації Криму, а також на рівні областей і районів у
цих областях.
Чому ситуація парадоксальна? Справа у тому, що за вітчизняним
законодавством під місцевим самоврядуванням в Україні розуміємо право
територіальної громади (жителів села чи добровільного об’єднання у сільську
громаду жителів кількох сіл, селища та міста) самостійно вирішувати питання
місцевого значення в межах Конституції і законів України. Тобто вважається, що
місцеве самоврядування в Україні 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, міст.
При цьому первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм
його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста.
Представницькими органами місцевого самоврядування є ради народних
депутатів. При цьому ці ради представляють відповідні територіальні громади та
здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого
самоврядування, визначені Конституцією України, законами.
Виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у
разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші
створювані радами виконавчі органи. Виконавчі органи сільських, селищних,
міських, районних у містах рад є підконтрольними і підзвітними відповідним
радам, а з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої
влади — також підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.
І ось така доволі проста і логічна схема організації місцевого самоврядування
раптом «розбавляється» делегуванням повноважень від цього самоврядування до
структури державної виконавчої влади, та ще підзвітної напряму Президенту
України! При цьому голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні
своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом
Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого
рівня. У частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи
обласними радами, місцеві державні адміністрації формально підзвітні і
підконтрольні радам.
Як врахувати, що за своєю Конституцією України є парламентськопрезидентською державою, то взагалі наявність державних адміністрацій є
пережитком розвитку державного устрою. І щоб не казали прихильники цієї
системи, це суперечить і принципам місцевого самоврядування, демократії і
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європейської практики. Це явище явно суперечить нормам окремих міжнародноправових документів, зокрема, із ратифікованою Україною Європейською
хартією місцевого самоврядування не узгоджується делегування повноважень
органів місцевого самоврядування органам державної влади, передбачене ст. 44
Закону України «Про місцеве самоврядування» (Хартія передбачає лише
зворотний напрям — делегування повноважень органів державної влади органам
місцевого самоврядування). У наявному вигляді цей інститут делегування
повноважень означає фактичне втручання державної вертикалі виконавчої влади
у справи місцевого самоврядування через місцеві державні адміністрації.
Свого часу Президент П. Порошенко попав у складну ситуацію — з одного
боку назріла реформа системи місцевого самоврядування, з іншого боку
політична, військова і суспільна ситуація в державі, небезпека розпалювання
сепаратистських тенденцій на місцях в умовах нерозв’язаного воєнного
конфлікту та з огляду на перспективи децентралізації влади.
Тім не менш, за його каденції все ж була розпочата реформа і реорганізація
системи місцевого самоврядування. Основною ідеєю і ціллю цих заходів була так
звана децентралізація. Певні плани навіть вдалось втілити на практиці, що мало
наслідком зміни у такому чиннику, як вплив органів державної виконавчої влади
на діяльність органів місцевого самоврядування через фінансову залежність
других від перших. Це діє таким чином — бюджети областей і районів мають
прямі трансфертні відносини із державним бюджетом України, який
затверджується законом, і тому є значною мірою захищеними. Однак, обласні та
районні ради не мають власних виконавчих органів, через які вони не лише
реалізовували б свої рішення, але й здійснювали б бюджетну політику. Натомість
бюджети сіл, селищ та міст районного значення, що мають повний цикл органів
місцевого самоврядування, отримують трансферти через обласні та районні
бюджети, повноваження з розробки проектів яких належать місцевим
державними адміністраціям. І лише міста обласного значення мають одночасно
повний цикл місцевого самоврядування та прямі відносини із державним
бюджетом. І ось цей вплив був дещо послаблений через процес утворення
об’єднаних територіальних громад, які мають повну систему органів місцевого
самоврядування та прямі відносини з державним бюджетом України (зауважимо,
що зараз у об’єднаних територіальних громадах вже проживають близько 70 %
населення України).
Задля подальшого розв’язання проблем місцевого самоврядування
П. Порошенком, як Президентом України, був ще у 2015 році внесений
законопроект «Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації
влади)» (реєстр. № 2217а). Основною ідеєю є зміна системи стримувань і
противаги — перехід від втручання державної виконавчої влади у сферу
місцевого самоврядування до розподілу сфер компетенції між державною
владою та органами місцевого самоврядування. Однак реалізовані ці плани не
були (не у останню чергу через певні вади самого проекту, особливо через
нав’язаний із зовні особливий статус Донбасу). Натомість, відповідно до Плану
заходів з реалізації нового етапу реформування місцевого самоврядування та
територіальної організації влади на 2019 — 2021 рр., затвердженого Кабінетом
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Міністрів України, до 2020 р. планувалося повністю завершити добровільне
об’єднання територіальних громад. У 2020 р. мав розпочатися наступний етап
децентралізації, на якому передбачалося утворення нової територіальної основи
для розвитку державного управління та місцевого самоврядування у межах
чинної конституційної моделі шляхом директивного об’єднання малих
територіальних громад та укрупнення адміністративних районів.
Як віддалена задача була задумка ліквідації державних адміністрацій.
Зрозуміло, ці плани та заходи будуть піддані ревізії і перевірці з боку нового
Президента України В. Зеленського і його команди, хоча певним чином на нашу
думку альтернативи реформам місцевого самоврядування немає.
Наостанок звертаємо увагу, що занадто централізована система державного
управління є небезпечною ще й у такому сенсі. Це на практиці призводить до
покладання населенням більшої частини відповідальності за стан справ на місцях
на центральні органи державної влади. Тобто громади в цілому і окремі
громадяни цілком покладаються в цих питаннях на державу, ніяк не
розвиваються як самостійний і важливий суб’єкт управління своїм життям. Як не
дивно, саме такий порядок управління за несприятливих умов некомпетентності
або розбалансованості процесів при змінах центральної влади може стимулювати
зростання сепаратистських настроїв.
Виклики сучасності залишаються, попереду в Україні вибори місцеві. За якою
системою місцевого самоврядування вони відбудуться — питання відкрите. Але
судячи з усього, проблем у команди нового Президента України з прийняттям
законів не передбачається. Це поміж іншим означає, що саме на них
покладається уся відповідальність за законодавчу роботу. Тобто питання
доцільності, компетенції, законності і відповідальності перед українцями.
Отже, наразі основним вектором розвитку місцевого самоврядування в
Україні є процес децентралізації. Тобто, слід зрозуміти — більшість проблем
місцевого значення не тільки піддаються вирішенню, вини мають і можуть бути
розв’язанні саме на місцях. Однак вони часто не вирішуються роками. Є єдиний
шлях виправити ситуацію — якщо представники органів місцевої влади будуть
застосувати нестандартні, неординарні, нетрадиційні підходи, коли будуть
використовувати всі реально доступні засоби. Цей процес має зрушити з місця,
але ж хтось має до цього підштовхнути. Цей «хтось» і є саме місцевий депутат,
який представляє громаду та говорить від імені людей. Тому широкі права
депутату потрібні для того, щоб спонукати або навіть примусити тих, хто може
вирішити проблеми, просто добре зробити свою роботу.
Видання розраховано на широке коло читачів, але перш за все на депутатів
місцевих рад, кандидатів у такі депутати, службовців, представників і керівників
органів влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій
всіх форм власності, практикуючих правників, студентів юридичних факультетів,
просто громадян України.
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