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Місцеве самоврядування в Україні -

це гарантоване державою право та 

реальна здатність територіальної

громади - жителів села чи

добровільного об'єднання у сільську

громаду жителів кількох сіл, селища, 

міста - самостійно або під

відповідальність органів та посадових

осіб місцевого самоврядування

вирішувати питання місцевого

значення в межах Конституції і 

законів України.

Місцеве самоврядування

означає право і спроможність

органів місцевого самоврядування

в межах закону здійснювати

регулювання та управління

суттєвою часткою публічних справ, 

під власну відповідальність, в 

інтересах місцевого населення.

Місцеве самоврядування
є правом 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.



ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Виборність 
органів та 

посадових осіб 
місцевого 

самоврядування

Контроль 
громади за їх 

діяльністю

Чіткий розподіл 
повноважень між 

центральною 
владою і 

місцевим 
самоврядуванням

Незалежність 
місцевого 

самоврядування



ІСТОРІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

- Традиційно історія місцевого самоврядування в Україні бере свій початок від

народних зборів і виборів вождів племен та князів. У період Київської Русі це

проявилося у формі вічових зборів, які були найвищим органом влади у містах.

- У XIV ст. і після входження українських земель до складу Польського
королівства та Великого князівства Литовського в Україні поширюється

Магдебурзьке право (вперше місто Сянок отримало Магдебурзьке право від

Галицького князя Болеслава-Юрія у 1339 році, Київ – у 1498 році).

- Самоврядні традиції продовжилися та розвинулися у вигляді козацьких рад та

самоврядного устрою козацької держави – Гетьманщини.

- За конституцією УНР від 29 квітня 1918 року конституційний лад України мав

базуватися на засадах принципу децентралізації – землям, волостям і громадам

надавалися права широкого самоврядування (стаття 5 Конституції УНР).



СИСТЕМА МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

Система місцевого самоврядування в Україні включає:

- територіальну громаду;

- сільську, селищну, міську раду;

- сільського, селищного, міського голову;

- виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;

старосту;

- районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси

територіальних громад сіл, селищ, міст;

- органи самоорганізації населення.



2. Континентальна 

(країни Європи, у тому числі Україна) 

1. Англо-американська 

(Велика Британія, США, Канада, Австралія) 

3. Іберійська 

(Португалія та країни Латинської Америки) 

4. Радянська 

(КНР, КНДР та ін.) 

СВІТОВІ СИСТЕМИ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ



КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

В УКРАЇНІ

В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування (ст. 7 

Конституції України)

Розділ ХІ Конституції України – Місцеве самоврядування (ст. 140-146).

Ст. 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, 

визначених законом, приймають рішення, які є обов'язковими до 

виконання на відповідній території.

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх 

невідповідності Конституції чи законам України зупиняються у 

встановленому законом порядку з одночасним зверненням до суду.



Стаття 4. Сфера компетенції місцевого самоврядування

1. Головні повноваження і функції органів місцевого самоврядування визначаються

конституцією або законом. Однак це положення не перешкоджає наділенню органів

місцевого самоврядування повноваженнями і функціями для спеціальних цілей відповідно до

закону.

2. Органи місцевого самоврядування в межах закону мають повне право вільно вирішувати

будь-яке питання, яке не вилучене зі сфери їхньої компетенції і вирішення якого не доручене

жодному іншому органу.

3. Публічні повноваження, як правило, здійснюються переважно тими органами публічної

влади, які мають найтісніший контакт з громадянином. Наділяючи тими чи іншими

повноваженнями інший орган, необхідно враховувати обсяг і характер завдання, а також

вимоги досягнення ефективності та економії.

4. Повноваження, якими наділяються органи місцевого самоврядування, як правило, мають

бути повними і виключними. Вони не можуть скасовуватися чи обмежуватися іншим,

центральним або регіональним органом, якщо це не передбачене законом.

Європейська хартія місцевого 

самоврядування
Хартію ратифіковано Законом України

№ 452/97-ВР від 15.07.1997 р.



Джерело: https://decentralization.gov.ua/about



ДРУГИЙ ЕТАП ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ

2020-2021 РОКИ

Кабінет Міністрів України визначив підтримку реформи децентралізації в

Україні одним з пріоритетних завдань, що сприятиме розвитку місцевого

самоуправління і економічного розвитку країни в цілому. 2020 рік

став ключовим у питанні формування базового рівня місцевого

самоврядування: 12 червня 2020 року Уряд затвердив новий адміністративно-

територіальний устрій базового рівня. Відповідно до розпоряджень Кабінету

Міністрів, в Україні сформовано 1469 територіальних громад, які

покриватимуть усю територію країни.

17 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла Постанову

№ 3650 «Про утворення та ліквідацію районів». Згідно з документом, тепер в

Україні 136 районів. Старі 490 районів парламент ліквідував.

https://decentralization.gov.ua/news/12634


РЕФОРМА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ В ДІЇ

- 17 вересня 2020 року Верховна Рада ухвалила Закон України «Про внесення змін до

Бюджетного кодексу України щодо приведення у відповідність положень бюджетного

законодавства у зв’язку із завершенням адміністративно-територіальної реформи».

Законом, серед іншого, розмежовуються джерела надходжень між районними та

місцевими бюджетами, скасовується спрямування надходжень від ПДФО до районних

бюджетів та виключається районний рівень із системи горизонтального вирівнювання

податкоспроможності. Тобто, районні бюджети вже не матимуть прямих міжбюджетних

відносин з державним бюджетом.

- 28 квітня 2021 року Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до

Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи

управління та дерегуляції у сфері земельних відносин”.

Президент Володимир Зеленський назвав цей Закон Земельною Конституцією.

Закон забезпечує передачу земель державної власності у комунальну власність

територіальним громадам.



Реформа децентралізації в Україні: 
перспективи завершення

2 лютого 2021 р. постановою Верховної Ради України ухвалено План законопроектної роботи
Верховної Ради України на 2021 рік. У Додатку до цієї постанови наведено 376 законопроектів, згрупованих
за 20 блоками-розділами. Окремий підрозділ – 8.2 – присвячено питанням місцевого самоврядування,
територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою.

До розділу включено сім законопроектів:
- проект змін до Конституції щодо децентралізації:
- «Про префектів»;
- «Про внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (у частині посилення

правової, організаційної та матеріальної спроможності територіальних громад, органів місцевого
самоврядування);

- «Про внесення змін до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» (щодо

упорядкування окремих питань співробітництва територіальних громад);
- «Про внесення змін до Закону України «Про органи самоорганізації населення» (щодо удосконалення

порядку організації, діяльності та припинення органу самоорганізації населення);
- «Про комунальну власність»;
- «Про місцевий референдум».

- Крім того, до інших розділів Плану включено ще кілька законопроектів, зокрема «Про службу в органах
місцевого самоврядування» (нова редакція), «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо
удосконалення механізмів здійснення місцевих запозичень та надання місцевих гарантій», «Про
внесення змін до Податкового кодексу України щодо реформування місцевих податків», які також є
необхідними в умовах проведення реформи децентралізації.



ЗАКОН УКРАЇНИ

«ПРО СТОЛИЦЮ УКРАЇНИ -

МІСТО-ГЕРОЙ КИЇВ» 
ВІД 15 СІЧНЯ 1999 Р. № 401-XIV

 Стаття 17. Додаткові повноваження Київського міського голови

 1. Крім повноважень, зазначених у статті 13 цього Закону, у зв’язку з забезпеченням здійснення містом Києвом столичних функцій Київський міський 
голова має такі додаткові повноваження:

 1) бере участь у підготовці проектів законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, відповідних програм, що стосуються міста 
Києва;

 2) бере участь у вирішенні питань щодо проведення у місті заходів загальнодержавного та міжнародного характеру;

 3) бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу при розгляді питань, що стосуються столиці України - міста Києва;

 4) вносить на розгляд Президента України, Кабінету Міністрів України проекти відповідних нормативно-правових актів та інші пропозиції з питань, що 
стосуються міста Києва як столиці України;

 5) бере участь у вирішенні питань щодо розміщення у місті Києві державних органів, представництв інших держав та міжнародних організацій, а також у 
протокольних заходах, що стосуються міста Києва;

 6) вносить до відповідних органів виконавчої влади пропозиції щодо передачі до сфери управління Київської міської ради, передачі або продажу у 
комунальну власність територіальної громади міста Києва чи районів у місті Києві підприємств, організацій, установ, їх структурних підрозділів та інших 
об’єктів, що належать до державної або інших форм власності, а також часток (акцій, паїв), що належать державі в акціонерних товариствах, 
розташованих на території міста Києва, якщо вони мають важливе значення для забезпечення виконання містом Києвом столичних функцій;

 7) дає згоду на призначення та звільнення керівників підприємств та міських органів виконавчої влади подвійного підпорядкування;

 8) погоджує питання щодо створення, перепрофілювання або ліквідації підприємств та організацій загальнодержавного значення, розташованих на 
території міста Києва;

 9) одержує інформацію щодо діяльності всіх підприємств, установ та організацій на території міста, незалежно від їх підпорядкування і форм власності, 
в частині, що стосується життєдіяльності міста Києва, та впливає на виконання містом Києвом столичних функцій.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/401-14#n84


ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!!!


