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ВСТУП

Реформування адміністративно�територіального устрою (далі – АТУ) є не�

від’ємною складовою адміністративно�територіальної реформи, що покликана

оптимізувати систему управління територіями, упорядкувати взаємовідносини

органів влади різних ієрархічних рівнів, а в кінцевому результаті – сприяти під�

вищенню рівня життя кожного громадянина незалежно від того, в міському чи

сільському населеному пункті він проживає.

Територіальна реформа у поєднанні з адміністративною, бюджетною та

податковою має на меті забезпечення якісно нової організації взаємовідносин

органів публічної влади, а також надання всім без винятку громадянам України

належних адміністративних, соціальних і культурних послуг, максимальне набли�

ження таких послуг безпосередньо до людей.

Сьогодні система АТУ нашої держави є багаторівневою, складною і потребує

системного вдосконалення. Однією з багатьох причин, що призвели до проблем

у системі АТУ слід віднести відсутність єдиного підходу при визначенні територі�

альної основи сільських, селищних і міських громад. Це призвело до розміщення

в межах одних адміністративно�територіальних одиниць інших: міст, сіл, селищ у

складі інших міст, селищ (наприклад: в адміністративних межах міст республі�

канського та обласного значення діють 35 рад інших міст). Виникає проблема

розмежування повноважень органів місцевого самоврядування, юрисдикція

яких поширюється одночасно на одну і ту ж територію.

Невирішеною залишається проблема цільності території адміністративно�

територіальних одиниць базового рівня. У багатьох випадках ця територія має

дисперсний вигляд і немає єдиного замкнутого контуру (існування так званих

анклавів).

Все це призводять до компетенційних спорів між органами місцевого са�

моврядування, органами влади Автономної Республіки Крим та органами дер�

жавної влади, зокрема щодо права власності на землю, майно, податків тощо.

Всупереч нормам Конституції України існує низка адміністративно�терито�

ріальних одиниць, зокрема таких, як: сільська рада, селищна рада, міська рада та

селище міського типу. Існують невиправдані диспропорції і на рівні районного

поділу, що суттєво впливає на ефективність управління територіями.

Розв’язання накопичених проблем у сфері АТУ та місцевого самоврядуван�

ня вбачається в необхідності внесення змін та доповнень до Конституції України,

прийнятті низки законів, які закріплять засади формування ефективних терито�

рій та функціонування дієздатного самоврядування.
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Команда проекту Інституту громадянського суспільству, плідно співпрацю�

ючи з Міністерством регіонального розвитку та будівництва України підготувала

не лише пропоновані до вашої уваги законопроекти, а й низку інших, що уже

затверджені урядовими рішеннями чи наказами Міністерства, і які згодом мо�

жуть виявитися доленосними для реформування публічної влади в Україні.

Сподіваємося, що ці напрацювання будуть використані народними депута�

тами України, державними службовцями, відповідальними за підготовку та про�

ведення системних реформ в Україні, а також науковцями, які досліджують про�

цеси реформування в нашій державі.

З повагою
команда проекту Інституту громадянського суспільства
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РОЗДІЛ І
НОРМОТВОРЧІ ІНІЦІАТИВИ



ПРОЕКТ
ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 

КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ»
(щодо адміністративно�територіального устрою та

місцевого самоврядування)

І. Коментар щодо необхідності внесення змін до
КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ в частині визначення системи 

адміністративно�територіального устрою держави та
розведення повноважень між органами виконавчої влади

та органами місцевого самоврядування
Конституцією будь(якої держави визначається політична система,

визначаються органи державної влади та їх повноваження, встановлю(
ються вимоги до системи адміністративно(територіального устрою
та регулюється основа місцевого самоврядування.

Формально в нинішній українській Конституції все це ніби є, але все
працює неефективно.

Аби розібратись, у чому причина, слід поглянути на коротку історію
українського конституціоналізму та подивитись на проблеми ефектив(
ності нинішньої політичної моделі через призму адекватності консти(
туційного регулювання цих проблем.

Трішки історії
З часу проголошення України як незалежної держави та прийняття у 1918

році Конституції УНР конституції, що діяли на території України, по�різному регу�

лювали питання адміністративно�територіального устрою та органів влади в різ�

них адміністративно�територіальних одиницях.

В таблиці приведено основні конституційні норми з конституцій різного пе�

ріоду, за винятком Конституції УССР 1919 року, що була ухвалена за межами Ук�

раїни і її легітимність взагалі є дуже сумнівною.
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Конституційне
регулювання 

Конституція 
УНР 

1918 року

Конституція
УРСР 

1937 року

Конституція 
УРСР 

1978 року

Конституція 
України 

1996 року
Адміністративно�
територіальний
устрій 

Опосередкова�
но з Конститу�
ції слідує трьох�
рівневий 

СТАТТЯ 18.
Українська Ра�
дянська Соціа�
лістична Респуб�

Стаття 77.
В Україні є Ав�
тономна Рес�
публіка Крим і 

Стаття 133.
Систему адміністра�
тивно�територіаль�
ного устрою Украї�
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Конституційне
регулювання 

Конституція 
УНР 

1918 року

Конституція
УРСР 

1937 року

Конституція 
УРСР 

1978 року

Конституція 
України 

1996 року

Адміністратив�
но�територіаль�
ний устрій 

устрій: громада,
волость, земля.

ліка складається
з областей: 
Вінницької, 
Волинської, 
Ворошиловград�
ської, 
Дніпропетров�
ської, 
Донецької, 
Житомирської, 
Закарпатської, 
Запорізької, 
Івано�Франків�
ської, 
Київської, 
Кіровоград�
ської, 
Кримської, 
Львівської, 
Миколаївської,
Одеської, 
Полтавської, 
Ровенської, 
Сумської, 
Тернопільської, 
Харківської, 
Херсонської, 
Хмельницької, 
Черкаської, 
Чернівецької і 
Чернігівської. 

області: 
Вінницька, 
Волинська, 
Дніпропетров�
ська, 
Донецька, 
Житомирська, 
Закарпатська, 
Запорізька, 
Івано�Фран�
ківська, 
Київська, 
Кіровоград�
ська, 
Луганська, 
Львівська, 
Миколаївська, 
Одеська, 
Полтавська, 
Рівненська, 
Сумська, 
Тернопільська, 
Харківська, 
Херсонська, 
Хмельницька, 
Черкаська, 
Чернівецька і 
Чернігівська.
Містами рес�
публікансько�
го підпорядку�
вання в Україні
є Київ і Севас�
тополь.

ни складають: Ав�
тономна Республі�
ка Крим, області,
райони, міста, ра�
йони в містах, се�
лища і села.
До складу України
входять: 
Автономна Респуб�
ліка Крим, 
Вінницька, 
Волинська, 
Дніпропетровська, 
Донецька, 
Житомирська, 
Закарпатська, 
Запорізька, 
Івано�Франківська, 
Київська, 
Кіровоградська, 
Луганська, 
Львівська, 
Миколаївська, 
Одеська, 
Полтавська, 
Рівненська, 
Сумська, 
Тернопільська, 
Харківська, 
Херсонська, 
Хмельницька, 
Черкаська, 
Чернівецька, 
Чернігівська об�
ласті, міста Київ та
Севастополь.

Органи влади
регіонального
та місцевого
рівня1

26. Всякого ро�
да справи міс�
цеві впорядко�
вують виборні
Ради і Управи
громад, 

СТАТТЯ 54. 
Органами дер�
жавної влади в
областях, райо�
нах, містах, се�
лищах і селах 

Стаття 124. 
Органами дер�
жавної влади в
областях, райо�
нах, містах, ра�
йонах у містах, 

Стаття 140. ч.1. 
Місцеве самовря�
дування є правом
територіальної гро�
мади � жителів села
чи добровільного 

1 В Конституції України 1996 року місцеві ради перестали бути органами державної влади,

тому держава на районному та обласному рівнях представлена місцевими державними адмініс�

траціями. Ст.118–119 Конституції України.
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волостей і 
земель.

Української РСР є
Ради депутатів
трудящих.

селищах і селах Ук�
раїни є обласні, ра�
йонні, міські, ра�
йонні в містах,
селищні, сільські
Ради народних де�
путатів. 

об’єднання у
сільську громаду
жителів кількох
сіл, селища та
міста – самостій�
но вирішувати
питання місцево�
го значення в ме�
жах Конституції і
законів України.

Основні
повнова�
ження рад

Їм(радам та уп�
равам) належить
єдина безпосе�
редня місцева
власть: міністри
УНР тільки
контролюють і
координують їх
діяльність (па�
раграф 50), без�
посередньо і че�
рез визначених
ними урядовців,
не втручаючись
до справ, тим Ра�
дам і Управам
призначених, а
всякі спори в ціх
справах рішає
Суд Української
Народньої Рес�
публіки (параг�
рафи 60–68).

СТАТТЯ 56.
Ради депутатів
трудящих (облас�
ті, району, міста,
селища, села) ке�
рують культурно�
політичним і гос�
подарським
будівництвом на
своїй території,
встановлюють
місцевий бюд�
жет, керують ді�
яльністю підлег�
лих їм органів
управління, за�
безпечують охо�
рону державного
ладу, сприяють
зміцненню обо�
роноздатності
країни, забезпе�
чують додержан�
ня законів та
охорону прав
громадян. 

Стаття 125. 
Місцеві Ради народ�
них депутатів у ме�
жах своєї компетен�
ції вирішують усі
питання місцевого
значення, виходячи
з інтересів грома�
дян, які прожива�
ють на їх території,
та державних інте�
ресів, проводять у
життя рішення ви�
щестоящих органів
державної влади,
координують діяль�
ність нижчестоящих
Рад народних депу�
татів, забезпечують
додержання закон�
ності і правопоряд�
ку, беруть участь в
обговоренні питань
республіканського
значення, вносять з
цих питань свої
пропозиції.

Стаття 140. 
ч. 3,4
Місцеве самовря�
дування здійсню�
ється територі�
альною громадою
в порядку, вста�
новленому зако�
ном, як безпосе�
редньо, так і
через органи міс�
цевого самовря�
дування: сільські,
селищні, міські
ради та їх вико�
навчі органи. Ор�
ганами місцевого
самоврядування,
що представля�
ють спільні інте�
реси територіаль�
них громад сіл,
селищ та міст, є
районні та облас�
ні ради.

Виконавчі
органи рад

Управи (в Консти�
туції більшої дета�
лізації щодо спо�
собу формування
та компетенції уп�
рав немає.)

СТАТТЯ 58.
Виконавчими і
розпорядчими
органами облас�
них, районних,
міських, селищ�
них і сільських
Рад депутатів
трудящих є оби�
рані ними вико�
навчі комітети в
складі: голови, 

Стаття 132.
Виконавчими і роз�
порядчими органами
місцевих Рад народ�
них депутатів є вико�
навчі комітети, які
обираються ними.
Стаття 133. Вико�
навчі комітети міс�
цевих Рад народних
депутатів є безпосе�
редньо підзвітними 

Стаття 141 
ч. 2,4.
Територіальні гро�
мади на основі за�
гального, рівного,
прямого виборчо�
го права шляхом
таємного голосу�
вання обирають
строком на чотири
роки відповідно
сільського, 



Якщо порівняти правові конструкції, що застосовувались законодавцями

у приведених вище конституціях і які стосувались адміністративно�територі�

ального устрою, то можна зробити загальний висновок, що законодавець,

особливо це стосується конституцій радянського періоду, так і не зміг виріши�

ти на конституційному рівні питання системи адміністративно�територіальних

одиниць.

У Конституції УНР 1918 року хоча і немає прямих норм щодо системи адмі�

ністративно�територіального устрою, яка мала бути встановлена законом, але є

головний припис, що має бути забезпечений у законі – трьохрівнева система ад�

міністративно�територіальних одиниць: громада, волость, земля.

Ще одна важлива конституційна норма Конституції УНР стосується принци�

пу розподілу повноважень між органами влади, що обираються в адміністратив�

но�територіальних одиницях, та виконавчою владою держави:

1) всі місцеві справи підвідомчі радам громад, волостей, земель;

2) міністри тільки забезпечують координацію та за контроль діяльністю рад

та управ не втручаючись у діяльність безпосередньо;

3) всі спори між радами і виконавчою владою підвідомчі судовому роз�

гляду.

З цього можна зробити висновок, що фактично європейська хартія місцево�

го самоврядування реалізована в Конституції УНР значно раніше, ніж до цього

підійшла Європа.

Незважаючи на дещо архаїчний із сучасного погляду виклад правових норм

у Конституції УНР, можна стверджувати, що концептуальний підхід до організації
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йону, міста, селища,
села) здійснюють ке�
рівництво культурно�
політичним і господар�
ським будівництвом на
своїй території, на ос�
нові рішень Рад депу�
татів трудящих і поста�
нов вищестоящих
державних органів.

Радам, що їх
обрали.

селищного та
міського голову,
який очолює ви�
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ються відповід�
ною радою і
очолюють вико�
навчий апарат
ради.



системи адміністративно�територіального устрою та органів влади в адміністра�

тивно�територіальних одиницях (наразі – органів місцевого самоврядування),

закладених у цьому документі, є актуальним і нині.

На відміну від Конституції УНР, конституції УРСР 1937 та 1978 років внесли

в конституційну практику одержавлення місцевої влади та заплутали на довгі

десятиріччя систему адміністративно�територіального устрою в Україні, з чого

ми не можемо вийти ще й досі.

Напевне, пам’ятаючи про досвід реформування адміністративно�територі�

ального устрою протягом 1922–1936 років, коли губернії, повіти, волості заміню�

вались областями, округами, районами, сільрадами, коли одні області утворюва�

лись, інші ліквідовувались, а на районному та сільському (волосному) рівнях не

було такого року, аби щось не змінювалось, в Конституції 1937 року з’явився пе�

релік областей, з яких складається Україна. Ця практика знайшла своє продов�

ження в наступних конституціях 1978 та 1996 року.

Така стабільність на регіональному рівні загалом відіграла свою позитивну

роль. Фактично в Україні відбулось становлення нових регіонів, які суттєво стали

відрізнятись від традиційних українських земель як географічно, так і вже соці�

ально�економічно і навіть ментально.

З іншого боку, згадані радянські конституції відійшли від класичного під�

ходу до визначення адміністративно�територіальної одиниці як універсального

територіального утворення з певними органами влади і ввели до системи адмі�

ністративно�територіального устрою крім власне адміністративно�територіаль�

них утворень, якими є області та райони, ще й міста і селища (Конституція УРСР

1937 року).

Наступна радянська Конституція 1978 року цей перелік ще більше роз�

ширила, додавши райони у містах та міста «республіканського підпорядку�

вання» – Київ та Севастополь, а потім додалась і Автономна Республіка

Крим.

Тобто від зрозумілої та простої трьохланкової системи адміністративно�те�

риторіального устрою, що була задекларована Конституцією УНР, до нової Кон�

ституції України в 1996 році ми підійшли із неієрархічною, заплутаною системою

адміністративно�територіального устрою, яка включає: Автономну Республіку

Крим; області; райони; міста; райони у містах; селища; села; міста із спеціаль�

ним статусом Київ та Севастополь.

Знову ж таки, на відміну від Конституції УНР, Конституції УРСР 1937 та 1978

років визнали місцеві ради органами державної влади, наділивши їх загальною

компетенцією.
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Особливо це видно із Конституції УРСР 1937 року, де встановлювався чіт�

кий принцип централізму та підпорядкованості рад та їх виконкомів. Ради вищі

могли скасовувати рішення рад нижчого рівня, а так само й рішення нижчих ви�

конкомів. По лінії виконкомів також жорстке підпорядкування. Додавши до цьо�

го жорстку партійну вертикаль по лінії КПРС, отримаємо надзвичайно сильно

централізовану державну владу, де влада місцева є лише виконавцем волі цієї

вертикалі.

Конституція УРСР 1978 року від своєї попередниці взяла і закріпила таку ж

вертикаль. Протягом 1990–1996 років шляхом внесення десятків змін до цієї

Конституції ця жорстка вертикаль та всевладдя різних рад на одній території бу�

ли частково зруйнованими. Проте зміни загальної системи адміністративно�те�

риторіального устрою та чіткого розмежування виконавчої (державної) влади та

місцевого самоврядування так і не відбулося.

Великі надії покладалися на ухвалення нової Конституції України 1996 ро�

ку, але вони так і несправдились. Тінь сталінсько�брежневських конституцій не

дала змоги реалізувати в Конституції України новітньої доби незалежності здо�

бутків не тільки європейського досвіду конституційного будівництва, а й ідей,

які були закладені в Конституції УНР 1918 року.

Мало того, ми на конституційному рівні отримали ще одну нерозв’язану

проблему: співвідношення повноважень між органами виконавчої (державної)

влади та органами місцевого самоврядування. До 1990 року таких проблем не

було, адже місцеві ради були органами державної влади в системі жорсткої дер�

жавної та партійної вертикалі.

В умовах багатопартійності та автономності рад як органів місцевого самов�

рядування, не підпорядкованих ієрархічно державним органам, постала пробле�

ма забезпечення єдності державної політики на всій території держави, що спо�

нукало появу вертикалі органів виконавчої влади – місцевих державних

адміністрацій.

Однак законодавець в 1996 році так і не зміг осягнути принципової відмін�

ності системи влади на регіональному, районному та місцевому рівнях від системи

«влади рад», тому і не зміг розмежувати повноваження між органами виконавчої

влади та органами місцевого самоврядування, що разом із проблемами адмініс�

тративно�територіального устрою стало гальмом формування в Україні дієздатної

та ефективної політичної системи.
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Конституційні проблеми адміністративно�
територіального устрою та організації 
публічної влади в Україні сьогодні
Аналізуючи причини неефективності системи публічної влади на різних

рівнях адміністративно�територіального устрою, ми неодмінно виходимо на го�

ловні конституційні проблеми, які значною мірою і є причинами неефективності

влади і її внутрішньої конфліктності.

Аби зрозуміти природу цих конфліктів, слід розглянути статті Конституції

України, які визначають конституційну основу адміністративно�територіального

устрою (АТУ) України та повноваження органів виконавчої влади та органів міс�

цевого самоврядування, що діють на різних рівнях АТУ.

Адміністративно%територіальний устрій

Як уже було сказано у попередньому параграфі, стаття 133 Конституції виз�

начає систему адміністративно�територіального устрою України, до якої відно�

сить: Автономну Республіку Крим, області, райони, міста, райони в містах, сели�

ща та села.

Частина 2 цієї статті містить перелік адміністративно�територіальних утво�

рень, які «входять» до складу України. Це знову ж таки Автономна Республіка

Крим, області, міста Київ та Севастополь.

Тобто стаття 133 уже має певну суперечність. Міста Київ та Севастополь, як

встановлює ч. 2 ст.133, належать до адміністративно�територіальних утворень,

якими є АРК та області, а із контексту частини 1 цієї ж статті міста принаймні

виглядають як адміністративно�територіальні утворення нижчого рівня інтегра�

ції, ніж області.

Отже, розділ 9 Конституції України «Територіальний устрій

України» не встановлює чіткої ієрархії адміністративно%тери%

торіальних одиниць в системі територіального устрою , не виз%

начає рівнів адміністративно%територіального устрою та не

встановлює вимог щодо ієрархії адміністративно%територіаль%

них одиниць.

Крім того, до системи адміністративно�територіального устрою відносяться

одиниці, які за юридичним визначенням належать до різних категорій законо�

давства: області, райони – є категоріями дійсно адміністративно�територіально�

го устрою, а села, селища, міста – категоріями містобудування.

Не прояснює, а додатково заплутує ситуацію і розділ 11 «Місцеве самовря�

дування». Стаття 140 визначає: «Місцеве самоврядування є правом територіаль�

ної громади – жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жи�
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телів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого

значення в межах Конституції і законів України»; «Питання управління района�

ми в містах належить до компетенції міських рад».

Далі одразу виникає низка запитань:

Що є територіальною основою місцевого самоврядування у випадку об’єд�

нання у територіальну громаду кількох сіл?

До якого рівня адміністративно�територіального устрою має належати таке

утворення (сільрада, міськрада)?

Чи може називатись адміністративно�територіальною одиницею територі�

альна громада, утворена через об’єднання кількох сіл?

Що означає на практиці право міських рад вирішувати питання управління

районами у містах? Чи означає це право створювати чи ліквідовувати райони у

містах, чи лише визначати органи, що мають діяти у районах та встановлювати їх

повноваження?

Відтак невизначеність конституційних норм щодо системи адміністративно�

територіального устрою держави так і не дозволила законодавцю ухвалити за�

кон про адміністративно�територіальний устрій та здійснити упорядкування сис�

теми адміністративно�територіальних одиниць, аби мінімізувати надто великі

диспропорції між ними і створити умови для реальної децентралізації держав�

ної влади.

Держава та місцеве самоврядування

Ще однією конституційною проблемою, що гальмує можливі системні ре�

форми публічної влади в Україні, є невизначеність системи місцевого самовря�

дування та суперечність у відносинах між органами виконавчої (державної)

влади та органами місцевого самоврядування.

Місцеві державні адміністрації

Повноваження місцевих державних адміністрацій визначаються у статтях

118, 119 Конституції України. І тут є концептуальна внутрішня суперечність у

визначенні природи місцевих державних адміністрацій, а тому породжується

конфліктна, дуалістична модель повноважень місцевих державних адміністра�

цій – «слуги двох панів»:

«Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у части�

ні повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними ра�

дами.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконав�

чої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:
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1) Виконання Конституції та законів України,…

2) Законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян».

Фактично орган виконавчої влади за цими формулами є підпорядкованим,

як державі, так і органам місцевого самоврядування, а за повноваженнями саме

він має контролювати дотримання законності, у тому числі й органами місцевого

самоврядування.

При формуванні цієї статті було порушено головні принципи – не можна

ефективно здійснювати контроль органом, залежним від контролера; не може

державний орган виконувати повноваження, делеговані органом місцевого са�

моврядування, адже саме держава наділяє органи місцевого самоврядування

повноваженнями!

Наявність таких норм, можливість районної чи обласної ради висловити не�

довіру голові місцевої державної адміністрації, що веде до його відставки, ней�

тралізує повноваження голови як безстороннього державного службовця висо�

кого рангу, представника держави, наділеного державою повноваженнями

контролю за законністю діяльності органів місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування

Розділ 11 Конституції України хоча і має багато розлогих статей, не є кон�

цептуально єдиним щодо визначення системи місцевого самоврядування, його

органів та їх повноважень.

Із системного аналізу статей 140–144 можна зробити висновок, що законо�

давець визначив, що право на місцеве самоврядування належить територіаль�

ним громадам, які в принципі не прив’язані до адміністративно�територіальних

одиниць, визначених статтею 133 і тому не має чітко встановленої територіаль�

ної основи місцевого самоврядування.

Що стосується районного та обласного рівня, то чіткого розуміння, хто є

суб’єктом місцевого самоврядування на цих рівнях, і чи є такі суб’єкти взагалі,

досі немає. Лише можна констатувати, що в районах і областях є специфічні ор�

гани, що представляють спільні інтереси територіальних громад.

Тобто Конституція України не визначає чіткої системи місцевого та регіо�

нального самоврядування, не визначає основних повноважень органів місцево�

го самоврядування різних рівнів адміністративно�територіального устрою і ство�

рює перепони для проведення системної реформи органів публічної влади на

різних рівнях адміністративно�територіального устрою.

Не випадково, що саме статті 133, 140, 118, 119 уже неодноразово ставали

об’єктом тлумачення Конституційним Судом України, який поступово, через свої

рішення, намагається виправити помилки законодавця.
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Чи можна якимось чином звести до мінімуму конституційні невизначеності

в системі адміністративно�територіального устрою та місцевого самоврядування

в реальній практиці, не міняючи Конституцію?

Можна, але лише частково. У Конституції є стаття 92, яка встановлює, що

виключно законами України визначається територіальний устрій держави.

Цим законом можна було б визначити вимоги до адміністративно�територі�

альних одиниць, встановити їх ієрархію та ув’язати базову адміністративно�те�

риторіальну одиницю із статтею 140, визначивши її просторовою основою тери�

торіальної громади – суб’єкта місцевого самоврядування.

Це можливо винятково за умови правильного розуміння проблеми законо�

давцем та й конституційними суддями, які можуть давати тлумачення Конституції

виходячи з її духу, а не лише з букви.

Проте навіть і в цьому випадку не зникає проблема дуалізму природи міс�

цевих державних адміністрацій , а відтак конфліктності відносин із органами

місцевого самоврядування, хоча й тут цю конфліктність можна мінімізувати че�

рез комплексне застосування частин 6 та 9 статті 118 щодо підстав висловлення

недовіри голові місцевої державної адміністрації.

Адже є абсолютно логічним, що висловлення недовіри голові місцевої адмі�

ністрації можливе винятково лише у сфері повноважень, делегованих МДА з бо�

ку відповідної ради.

На жаль, в українських реаліях таке просте юридичне розуміння сукупності

норм частин 6 та 9 статті 118 підмінюється політичною доцільністю. 

Саме тому для системного вирішення вказаних проблем варто внести ком�

плексні зміни до Конституції України.

Нижче викладено зміст такого Закону України «Про внесення змін до Кон�

ституції України», який і має на меті зняти недоречності, про які йшла мова вище,

та відкрити дорогу до реформи адміністративно�територіального устрою та міс�

цевого самоврядування в Україні.

Законопроект попередньо пройшов обговорення разом із експертами Ради

Європи у місті Страсбурзі й отримав хорошу оцінку як такий, що відповідає євро�

пейській практиці та відкриває можливості до децентралізації державної влади

в Україні.

Додатково до заявлених вище проблем поданий законопроекту вирішує проб�

лему з можливими перманентними місцевими виборами в Україні, дорогу до яких

відкрито рішенням Конституційного Суду України № 13�рп/2009 від 4 червня 2009

року у справі за конституційним поданням Київської міської ради щодо офіційного

тлумачення положень частин першої, другої статті 141 Конституції України.
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ІІ. Пояснювальна записка до проекту Закону України
«Про внесення змін та доповнень до 

КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ»

1. Обгрунтування необхідності прийняття закону

Необхідність прийняття закону викликана низкою об’єктивних чинників,

важливість яких зросла після рішення Конституційного Суду України № 13�

рп/2009 від 4 червня 2009 року у справі за конституційним поданням Київської

міської ради щодо офіційного тлумачення положень частин першої, другої статті

141 Конституції України.

По�перше, політична реформа 2004 року, за якою було значною мірою здій�

снено перерозподіл повноважень між Президентом України та Кабінетом Мініс�

трів України, не була продовжена в частині розведення повноважень між місце�

вими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

По�друге, зміна терміну повноважень депутатів місцевих рад з чотирьох ро�

ків до п’яти із залишенням терміну повноважень сільських, селищних, міських

голів у чотири роки неминуче призведе до розбалансування ситуації у місцевих

територіальних громадах та місцевих радах у період, коли обирається новий го�

лова за рік до закінчення терміну повноважень місцевої ради.

По�третє, після згаданого вище рішення Конституційного Суду України в Ук�

раїні перманентно відбуватимуться місцеві вибори, причому перебіг повнова�

жень сільських, селищних та міських голів не збігатиметься з перебігом повнова�

жень відповідних місцевих рад, що повністю зруйнує стабільність усієї системи

місцевого самоврядування.

По�четверте, правове регулювання місцевого самоврядування громад та

органів місцевого самоврядування на рівні районів та областей не відповідає

Європейській хартії місцевого самоврядування та не дає змоги створити спро�

можні громади та запровадити виконавчі органи районних та обласних рад.

По�п’яте, конституційне регулювання адміністративно�територіального ус�

трою України є досить суперечливим і таким, що не дає змоги в повній мірі вико�

ристати потенціал місцевого самоврядування для місцевого розвитку, створити

ефективну бюджетну систему та здійснити комплекс заходів для зменшення

диспропорцій розвитку як всередині регіонів, так і між регіонами.

2. Основні положення законопроекту

Законопроект розв’язує усі проблеми, про які йшла мова вище, через вне�

сення змін до ст. 85, 92, 106, 118, 119, 132, 133, 140, 141, 142, 143, 144.
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Законопроектом уточнюються повноваження Верховної Ради України та

Президента України щодо припинення повноважень та призначення позачерго�

вих виборів до органів місцевого самоврядування (ст. 85, 106).

Повністю розділяються повноваження між місцевими органами вико�

навчої влади та органами місцевого самоврядування (ст. 119), місцеві дер�

жавні адміністрації не будуть здійснювати повноваження органів місцевого

самоврядування, складати та виконувати місцеві бюджети, натомість зроста�

ють їх контрольні та координаційні повноваження; оскільки місцеві дер�

жавні адміністрації проводять урядову політику в територіях, змінюється

процедура призначення голів місцевих державних адміністрацій та їх підпо�

рядкованість(ст. 118), це відноситься до повноважень Кабінету Міністрів

України.

Суттєві зміни стосуються розділу 9, який матиме назву «Адміністративно�

територіальний устрій». Тут встановлюється, що система адміністративно�тери�

торіального устрою в Україні складатиметься із трьох рівнів: регіон, район, гро�

мада (сільська, селищна, міська). Таким чином буде розв’язано проблему

повсюдності місцевого самоврядування, створення простої бюджетної системи,

Україна отримає європейську систему адміністративно�територіального устрою,

що дасть змогу повністю реалізувати положення Європейської хартії місцевого

самоврядування.

У відповідність до змін статті 133 та з урахуванням Європейської хартії міс�

цевого самоврядування внесено зміни до статей 141–144. Також нова редакція

статті 141 чітко визначає дату проведення чергових виборів до органів місцево�

го самоврядування в Україні кожні п’ять років та визначає правове регулювання

щодо позачергових виборів.

У новій редакції статті 144 визначається також спосіб контролю за закон�

ністю рішень органів місцевого самоврядування та можливі санкції щодо них з

боку держави.

Пропонується у перехідних та прикінцевих положеннях цього закону виз�

начити датою проведення чергових місцевих виборів 03 квітня 2011 року.

3. Очікувані соціально�економічні та правові наслідки від 

реалізації закону

Вказані зміни сприятимуть формуванню ефективної та відповідальної вла�

ди на різних рівнях адміністративно�територіального устрою, оскільки вказані

зміни відкривають дорогу системним реформам у сфері публічної адміністрації

та упорядкування адміністративно�територіального устрою.
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Чітке розведення повноважень між органами виконавчої влади та органа�

ми місцевого самоврядування дасть змогу позбутись перманентного протистоян�

ня між цими органами, дублювання повноважень, а відтак зменшаться витрати

на управління.

Упорядкування системи місцевих виборів дасть змогу стабілізувати ситуа�

цію в органах місцевого самоврядування, а посилення їх можливостей разом із

ефективним державним контролем сприятиме консолідації держави та демокра�

тизації місцевої влади.

4. Фінансово�економічне обгрунтування

Внесення змін до Конституції України не несе прямих додаткових втрат чи

надходжень державного бюджету.

Реформа усієї системи місцевої влади, яка має стати наслідком внесення

змін до Конституції України, відбуватиметься на підставі ухвалених Верховною

Радою України законів, за якими може бути здійснено всі необхідні розрахунки.

Проте можна стверджувати, що утворення виконавчих органів районних та об�

ласних рад, при скороченні повноважень відповідних місцевих державних адмі�

ністрацій та упорядкуванні адміністративно�територіального устрою на рівні

громад та районів, не призведе до зростання чисельності апарату управління в

територіях. Натомість усунення бар’єрів для розвитку бізнесу, створення більш

спроможної та ефективної системи публічної влади сприятиме економічному

зростанню у громадах, районах та регіонах.

Законопроект відповідає кращим європейським практикам та ство(
рює додаткові можливості для інтеграції України та її регіонів у євро(
пейські інституції.

ІІІ. ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону «Про внесення змін та доповнень до

Конституції України»
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Конституція України

Проект Закону України
«Про внесення змін та 

доповнень до Конституції
України»

Коментар

Стаття 85. До повнова�
жень Верховної Ради Украї�
ни належить:
…

п. 29) частини 1 Статті 85
викласти у такій редакції:

«29) утворення і ліквідація 

Верховна Рада України от�
римує право утворення ад�
міністративно�територіаль�
них одиниць усіх рівнів, що 
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Конституція України

Проект Закону України
«Про внесення змін та 

доповнень до Конституції
України»

Коментар

29) утворення і ліквідація
районів, встановлення і змі�
на меж районів і міст, від�
несення населених пунктів
до категорії міст, наймену�
вання і перейменування на�
селених пунктів і районів;

адміністративно�терито�
ріальних одиниць, встанов�
лення та зміна їхніх меж, від�
несення населених пунктів
до категорії міст, наймену�
вання і перейменування на�
селених пунктів і районів»;

забезпечить стабільність та
передбачуваність системи
адміністративно�територі�
ального устрою.

Стаття 85. До повнова�
жень Верховної Ради Украї�
ни належить:
…
30) призначення чергових та
позачергових виборів до ор�
ганів місцевого самовряду�
вання;

п. 30) частини 1 Статті 85
виключити;

Верховна Рада України є ор�
ганом, що працює колегіаль�
но на політичній основі, то�
му технічне питання
призначення місцевих вибо�
рів не повинно залежати від
міжпартійної боротьби.

Стаття 92. Виключно за�
конами України визначають�
ся:
…
16) статус столиці України;
спеціальний статус інших
міст;

п 16) частини 1 Статті 92
викласти у такій редакції:

«16) статус столиці України;
спеціальний статус інших
адміністративно�тери�
торіальних одиниць»;

Уточнюється, що спеціаль�
ний статус можуть отримува�
ти різні адміністративно�те�
риторіальні одиниці, а не
тільки міста.(Приклад –
Чорнобильська зона).

Стаття 106. Президент
України:
…
21) приймає у разі необхід�
ності рішення про введення
в Україні або в окремих її
місцевостях надзвичайного
стану, а також оголошує у
разі необхідності окремі міс�
цевості України зонами над�
звичайної екологічної ситуа�
ції � з наступним
затвердженням цих рішень
Верховною Радою України;

у частині 1 статті 106 дода�
ти пп. 21�1), 21�2), 21�3)
такого змісту:

«21�1) достроково припи�
няє, у порядку та на підста�
вах встановлених законом,
повноваження місцевих рад,
сільських, селищних та місь�
ких голів;
21�2) призначає чергові ви�
бори місцевих рад та сіль�
ських, селищних, міських го�
лів, а також позачергові
вибори до органів місцевого
самоврядування, 

Президент як глава держави
отримує право на безсто�
роннє технічне припинення
повноважень органів місце�
вого самоврядування при
настанні підстав, визначе�
них законом, а також приз�
начення місцевих виборів.
Президент, призначаючи за
поданням Уряду тимчасово�
го державного адміністрато�
ра, надає такому призначен�
ню достатній рівень
легітимності.
Введення посади тимчасо�
вого державного адміністра�
тора має стати запобіжни�
ком банкрутства громади та
дає можливість державі за�
безпечити конституційний
порядок на усій території в
усіх непередбачуваних ви�
падках, у тому числі при 
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Конституція України

Проект Закону України
«Про внесення змін та 

доповнень до Конституції
України»

Коментар

22) призначає на посади та
звільняє з посад третину
складу Конституційного Суду
України;

повноваження яких достро�
ково припинені у встановле�
ному законом порядку;
21�3)призначає за поданням
Кабінету Міністрів України
терміном до шести місяців
тимчасового державного ад�
міністратора, який у межах
повноважень, визначених
законом та актом про його
призначення, здійснює пов�
новаження органів місцево�
го самоврядування, повно�
важення яких достроково
припинені».

неспроможності громад
сформувати органи місцево�
го самоврядування.
Такий підхід відповідає і єв�
ропейській практиці.

Стаття 118. Виконавчу
владу в областях і районах,
містах Києві та Севастополі
здійснюють місцеві державні
адміністрації.
Особливості здійснення ви�
конавчої влади у містах Ки�
єві та Севастополі визнача�
ються окремими законами
України.
Склад місцевих державних
адміністрацій формують го�
лови місцевих державних
адміністрацій.
Голови місцевих державних
адміністрацій призначаються
на посаду і звільняються з
посади Президентом Укра�
їни за поданням Кабінету
Міністрів України.

Голови місцевих державних
адміністрацій при здійсненні
своїх повноважень відпові�
дальні перед Президен�
том України і Кабінетом
Міністрів України, 

Статтю 118 викласти у такій
редакції:

«Стаття 118. Виконавчу
владу в областях і районах,
Києві та Севастополі здій�
снюють місцеві державні
адміністрації.

Особливості здійснення ви�
конавчої влади у Києві та
Севастополі визначаються
окремими законами України.

Склад місцевих державних
адміністрацій формують го�
лови місцевих державних
адміністрацій.
Голови місцевих державних
адміністрацій призначають�
ся на посаду та звільняються
з посади Кабінетом Мініс�
трів України за погод�
женням з Президентом
України на підставах та
в порядку , визначеному
законом.
Голови місцевих державних
адміністрацій при здійснен�
ні своїх повноважень 

Київ та Севастополь не є
просто містами, це швидше
міста�регіони, у яких поєд�
нуються одночасно ознаки
міста та регіону і саме тому
для цілей адекватного цьому
статусу правового регулю�
вання знято припис, що це
місто.

Оскільки місцеві державні
адміністрації є органами ви�
конавчої влади і знаходять�
ся в системі , яку очолює
Уряд, призначення голів
здійснює Уряд. Погодження
з Президентом забезпечує
професійність та позапар�
тійність таких призначень.
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підзвітні та підкон�
трольні органам виконав�
чої влади вищого рівня.
Місцеві державні адміністра�
ції підзвітні і підконтрольні
радам у частині повнова�
жень, делегованих їм від�
повідними районними чи
обласними радами.
Місцеві державні адміністра�
ції підзвітні і підконтрольні
органам виконавчої влади
вищого рівня.

Рішення голів місцевих дер�
жавних адміністрацій, що су�
перечать Конституції та за�
конам України, іншим актам
законодавства України, мо�
жуть бути відповідно до за�
кону скасовані Президен�
том України або головою
місцевої державної адмі�
ністрації вищого рівня.
Обласна чи районна рада мо�
же висловити недовіру голо�
ві відповідної місцевої дер�
жавної адміністрації, на
підставі чого Президент Ук�
раїни приймає рішення і дає
обґрунтовану відповідь.
Якщо недовіру голові район�
ної чи обласної державної
адміністрації висловили дві
третини депутатів від складу
відповідної ради, Президент
України приймає рішення
про відставку голови місце�
вої державної адміністрації.

підзвітні та відповідальні
перед Кабінетом Мініс�
трів України та підкон�
трольні Президенту Ук�
раїни.

Структура, порядок ді�
яльності та взаємовід�
носини місцевих держав�
них адміністрацій з
центральними органами
виконавчої влади визнача�
ються законом.
Рішення голів місцевих дер�
жавних адміністрацій, що су�
перечать Конституції та за�
конам України, іншим актам
законодавства України, мо�
жуть бути відповідно до за�
кону скасовані Кабінетом
Міністрів України».

Оскільки зміни до Конститу�
ції передбачають чітке роз�
межування повноважень між
органами виконавчої влади
та органами місцевого са�
моврядування із статті вилу�
чається саме поняття про
можливість «делегування
повноважень» від рад до ад�
міністрацій та підконтроль�
ність адміністрацій радам.
Оскільки ради позбавляють�
ся права делегувати повно�
важення місцевим держав�
ним адміністраціям, то вони
позбавляються права на
висловлення їм недовіри.
Адже сьогодні, оскільки пов�
новаження розведені, ради
чи інші не можуть вислов�
лювати недовіру, наприклад,
відповідному суду, яка має
правові наслідки для об’єкта
недовіри.

Стаття 119. Місцеві дер�
жавні адміністрації на відпо�
відній території забезпечу�
ють:
…
4) підготовку та виконання 

п. 4�7) частини 1 статті
119 викласти у такій ре�
дакції:

«4) координацію діяльності 

Оскільки місцеві державні
адміністрації перестають бу�
ти виконавцями «делегова�
них повноважень», а район�
ні та обласні ради
отримують свої виконавчі 
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відповідних обласних і район�
них бюджетів;

територіальних органів цен�
тральних органів виконавчої
влади»;

органи, МДА позбавля�
ються права складати
та виконувати відпо�
відні місцеві бюджети.
Це стає повноважен�
нями органів місцево�
го самоврядування.

5) звіт про виконання відповід�
них бюджетів та програм;

5) нагляд та контроль за закон�
ністю рішень органів та поса�
дових осіб місцевого самовря�
дування;

Місцеві державні адмі�
ністрації стають реаль�
ним інструментом дер�
жави щодо нагляду за
дотриманням Консти�
туції та законів України
відповідно до ст. 94
Конституції України.

6) взаємодію з органами місце�
вого самоврядування;

6) взаємодію з органами місце�
вого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих
державою, а також делего�
ваних відповідними радами
повноважень.

7) реалізацію інших, визначе�
них законом повноважень».

Розділ IX 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ
УКРАЇНИ

Назву Розділу IX викласти у
такій редакції:
«АДМІНІСТРАТИВНО�
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ
УКРАЇНИ»

Оскільки Конституція
оперує поняттями пра�
ва, а не географії,
зроблено уточнення
назви розділу та вне�
сено правки до його
статей.

Стаття 132. Територіальний
устрій України ґрунтується на
засадах єдності та цілісності
державної території, поєднання
централізації і децентралізації
у здійсненні державної влади,
збалансованості і соціально�
економічного розвитку регіо�
нів, з урахуванням їх історич�
них, економічних, екологічних,
географічних і демографічних
особливостей, етнічних і куль�
турних традицій.

Статтю 132 викласти у такій ре�
дакції:
« Стаття 132. Адміністра�
тивно�територіальний ус�
трій України ґрунтується на
засадах єдності та цілісності
державної території, поєднання
централізації і децентралізації
у здійсненні державної влади,
збалансованості і сталого со�
ціально�економічного розвитку
регіонів, з урахуванням їх істо�
ричних, економічних, екологіч�
них, географічних і демогра�
фічних особливостей, етнічних
і культурних традицій».
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Стаття 133. Систему адмі�
ністративно�територіаль�
ного устрою України склада�
ють: Автономна Республіка
Крим, області, райони, міс�
та, райони в містах, селища
і села.

До складу України входять:
Автономна Республіка Крим,
Вінницька, Волинська, Дніпро�
петровська, Донецька, Жито�
мирська, Закарпатська, Запо�
різька, Івано�Франківська,
Київська, Кіровоградська, Лу�
ганська, Львівська, Миколаїв�
ська, Одеська, Полтавська, Рів�
ненська, Сумська, Тернопільська,
Харківська, Херсонська, Хмель�
ницька, Черкаська, Чернівецька,
Чернігівська області, міста Київ
та Севастополь.
Міста Київ та Севастополь ма�
ють спеціальний статус,
який визначається законами Ук�
раїни.

Статтю 133 викласти у такій ре�
дакції:
«Стаття 133. Систему адмі�
ністративно�територі�
альних одиниць складають:
регіони, райони, громади
(сільські, селищні, міські).
Умови та порядок створен�
ня, ліквідації адміністра�
тивно�територіальних
одиниць визначаються за�
коном.

Регіонами в Україні є: Авто�
номна Республіка Крим, Він�
ницька, Волинська, Дніпропет�
ровська, Донецька,
Житомирська, Закарпатська,
Запорізька, Івано�Франківська,
Київська, Кіровоградська, Лу�
ганська, Львівська, Миколаїв�
ська, Одеська, Полтавська, Рів�
ненська, Сумська,
Тернопільська, Харківська, Хер�
сонська, Хмельницька, Чер�
каська, Чернівецька, Чернігів�
ська області.
Статус та адміністратив�
но�територіальний устрій
Києва та Севастополя визнача�
ється окремими законами Ук�
раїни».

В Україні запроваджу�
ється чітка ієрархічна
трьохрівнева система
адміністративно�тери�
торіального устрою.

Стаття 140. Місцеве самов�
рядування є правом терито�
ріальної громади – жителів
села чи добровільного об’єд�
нання у сільську громаду
жителів кількох сіл, селища
та міста – самостійно вирі�
шувати питання місцевого зна�
чення в межах Конституції і за�
конів України.
Особливості здійснення 

Статтю 140 викласти у такій ре�
дакції:
«Стаття 140. Місцеве са�
моврядування є правом і
спроможністю органів міс�
цевого самоврядування
сільських, селищних, місь�
ких громад в межах Конститу�
ції і законів України самостій�
но вирішувати питання
місцевого значення в інтересах
місцевого населення.
Місцеве самоврядування у 

Поняття місцевого са�
моврядування приво�
диться до вимог Євро�
пейської хартії
місцевого самовряду�
вання та статті 133
Конституції.
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місцевого самоврядування в
містах Києві та Севастополі виз�
начаються окремими законами
України.
Місцеве самоврядування здій�
снюється територіальною
громадою в порядку, встанов�
леному законом, як безпосеред�
ньо, так і через органи місцево�
го самоврядування: сільські,
селищні, міські ради та їх вико�
навчі органи.
Органами місцевого самовряду�
вання, що представляють спіль�
ні інтереси територіальних
громад сіл, селищ та міст, є
районні та обласні ради.
Питання організації управління
районами в містах належить до
компетенції міських рад.
Сільські, селищні, міські ради
можуть дозволяти за ініці�
ативою жителів створювати
будинкові, вуличні, квартальні
та інші органи самоорганізації
населення і наділяти їх части�
ною власної компетенції, фі�
нансів, майна.

громаді здійснюється в по�
рядку, встановленому законом,
як безпосередньо, так і через
органи місцевого самовряду�
вання: сільські, селищні, міські
ради, їх виконавчі органи, сіль�
ських, селищних, міських голів.
Особливості здійснення місце�
вого самоврядування в Києві
та Севастополі визначаються
окремими законами України.
Органами місцевого самовря�
дування, що представляють
спільні інтереси сільських,
селищних, міських громад є
районні та обласні ради, їхні
виконавчі органи.
За рішеннями сільських, се�
лищних, міських рад та за іні�
ціативою жителів можуть
створюватися будинкові, ву�
личні, квартальні та інші орга�
ни самоорганізації населення з
наділенням їх частиною компе�
тенції виконавчих органів
сільських, селищних, міських
рад, їхніх фінансів, майна».

Районні та обласні ра�
ди отримують власні
виконавчі органи.

Виправляється помил�
ка. Органи самоорга�
нізації населення не
можуть наділятись
повноваженнями міс�
цевих рад, а лише ок�
ремими повноважен�
нями, що належать
виконавчим органам
рад.

Стаття 141. До складу сіль�
ської, селищної, міської, район�
ної, обласної ради входять де�
путати, які обираються
жителями села, селища, міс�
та, району , області на ос�
нові загального, рівного, прямо�
го виборчого права шляхом
таємного голосування строком
на п’ять років.

Територіальні громади на
основі загального, рівного, пря�
мого виборчого права шляхом
таємного голосування 

Статтю 141 викласти у такій ре�
дакції:
«Стаття 141. До складу сіль�
ської, селищної, міської, район�
ної у місті, районної, обласної
ради входять депутати, які оби�
раються жителями, що мають
право голосу , відповідно
сільської, селищної, міської
громади; району; області
на основі загального, рівного,
прямого виборчого права шля�
хом таємного голосування.
Сільський, селищний, місь�
кий голова, який обираєть�
ся на основі загального, рівно�
го, прямого виборчого права 

Редакція статті приве�
дена до європейської
практики, коли мова
йде не про термін пов�
новажень, а про періо�
дичність виборів.
Такий підхід стабілізує
ситуацію щодо перма�
нентних виборів.
Україна наблизиться
до загальноприйнят�
ної практики, коли
місцеві вибори є як би
попередньою пробою
політичних сил перед
виборами національ�
ними.
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обирають строком на чо�
тири роки відповідно сіль�
ського, селищного та місь�
кого голову, який очолює
виконавчий орган ради та голо�
вує на її засіданнях.

Статус голів, депутатів і ви�
конавчих органів ради та їх�
ні повноваження, порядок утво�
рення, реорганізації, ліквідації
визначаються законом.

Голова районної та голова об�
ласної ради обираються відпо�
відною радою і очолюють вико�
навчий апарат ради.

шляхом таємного голосування
очолює виконавчий орган від�
повідної ради, головує на її за�
сіданнях.
Чергові вибори депутатів
місцевих рад та сільських,
селищних, міських голів
проводяться в першу неді�
лю квітня один раз на
п’ять років.
Сільські, селищні, міські го�
лови, місцеві ради обрані
на позачергових виборах,
здійснюють свої повнова�
ження до чергових виборів.
Статус сільських, селищних,
міських голів, депутатів та
їхні повноваження; порядок
утворення, реорганізації та лік�
відації виконавчих органів міс�
цевих рад, їхні повноваження
визначаються законом.

Голова районної та голова об�
ласної ради обираються відпо�
відною радою і очолюють ви�
конавчий орган ради».

Стаття 142. Матеріальною і
фінансовою основою місцевого
самоврядування є рухоме і не�
рухоме майно, доходи місцевих
бюджетів, інші кошти, земля,
природні ресурси, що є у влас�
ності територіальних гро�
мад сіл, селищ, міст, райо�
нів у містах, а також об’єкти
їхньої спільної власності, що
перебувають в управлінні ра�
йонних і обласних рад.
Територіальні громади сіл,

Статтю 142 викласти у такій ре�
дакції:
«Стаття 142. Матеріальною
і фінансовою основою місце�
вого самоврядування є рухоме
і нерухоме майно, доходи міс�
цевих бюджетів, інші кошти,
земля, природні ресурси, що є
у власності сільських, селищ�
них, міських громад, а також
об’єкти їхньої спільної влас�
ності, що перебувають в управ�
лінні районних і обласних рад.

Сільські, селищні, міські 

Редакційні уточнення
відповідно до нової
концепції
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селищ і міст можуть об’єдну�
вати на договірних засадах
об’єкти комунальної власності,
а також кошти бюджетів для ви�
конання спільних проектів або
для спільного фінансування
(утримання) комунальних під�
приємств, організацій і установ,
створювати для цього відповід�
ні органи і служби.
Держава бере участь у форму�
ванні доходів бюджетів місце�
вого самоврядування, фінансо�
во підтримує місцеве
самоврядування. Витрати орга�
нів місцевого самоврядування,
що виникли внаслідок рішень
органів державної влади, ком�
пенсуються державою.

громади можуть об’єднувати
на договірних засадах об’єкти
комунальної власності, а також
кошти бюджетів для виконання
спільних проектів або для
спільного фінансування (утри�
мання) комунальних підпри�
ємств, організацій і установ,
створювати для цього відповід�
ні органи і служби.
Держава бере участь у форму�
ванні доходів місцевих бюдже�
тів, фінансово підтримує місце�
ве самоврядування. Витрати
органів місцевого самовряду�
вання, що виникли внаслідок
рішень органів державної вла�
ди, компенсуються державою».

Стаття 143. Територіальні
громади села, селища, міс�
та безпосередньо або через
утворені ними органи місцевого
самоврядування управляють
майном, що є в комунальній
власності; затверджують прог�
рами соціально�економічного
та культурного розвитку і конт�
ролюють їх виконання; затвер�
джують бюджети відповідних
адміністративно�територіаль�
них одиниць і контролюють їх
виконання; встановлюють міс�
цеві податки і збори відповідно
до закону; забезпечують прове�
дення місцевих референдумів
та реалізацію їх результатів; ут�
ворюють, реорганізовують та
ліквідовують комунальні під�
приємства, організації і устано�
ви, а також здійснюють конт�
роль за їх діяльністю; вирішу�
ють інші питання 

Статтю 143 викласти у такій ре�
дакції:
«Стаття 143. Органи місце�
вого самоврядування та їх
посадові особи вирішують
питання місцевого само�
врядування віднесені зако�
ном до їх компетенції.

Упорядковуються пра�
вові норми, які визна�
чають роль держави у
забезпеченні місцево�
го самоврядування ре�
сурсами для надання
державних послуг на�
селенню.
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місцевого значення, віднесе�
ні законом до їхньої компе�
тенції.
Обласні та районні ради затвер�
джують програми соціально�
економічного та культурного
розвитку відповідних областей
і районів та контролюють їх ви�
конання; затверджують районні
і обласні бюджети, які форму�
ються з коштів державного
бюджету для їх відповідного
розподілу між територіальними
громадами або для виконання
спільних проектів та з коштів,
залучених на договірних заса�
дах з місцевих бюджетів для
реалізації спільних соціально�
економічних і культурних прог�
рам, та контролюють їх вико�
нання; вирішують інші питання,
віднесені законом до їхньої
компетенції.
Органам місцевого самовря�
дування можуть надаватися
законом окремі повноваження
органів виконавчої влади. Дер�
жава фінансує здійснення
цих повноважень у повному
обсязі за рахунок коштів
Державного бюджету Укра�
їни або шляхом віднесення
до місцевого бюджету у
встановленому законом по�
рядку окремих загальнодер�
жавних податків, передає
органам місцевого самовря�
дування відповідні об’єкти
державної власності.
Органи місцевого самовря�
дування з питань здійснення
ними повноважень органів ви�
конавчої влади підконтрольні
відповідним органам виконав�
чої влади.

Виконавчим органам місце�
вих рад можуть надаватися за�
коном окремі повноваження
органів виконавчої влади, які
реалізовуються ними в ме�
жах наданих їм для цього
коштів Державного бюд�
жету України. Держава пе�
редає органам місцевого
самоврядування відповідні
об’єкти державної власнос�
ті, необхідні для виконан�
ня цих повноважень.

Виконавчі органи місцевих
рад з питань здійснення ними
повноважень органів виконав�
чої влади, в межах встанов�
лених законом, підконтрольні
відповідним органам виконав�
чої влади».
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Стаття 144. Органи місце�
вого самоврядування в межах
повноважень, визначених за�
коном, приймають рішення, які
є обов’язковими до виконання
на відповідній території.

Рішення органів місцевого са�
моврядування з мотивів їх не�
відповідності Конституції чи
законам України зупиняють�
ся у встановленому законом
порядку з одночасним звер�
ненням до суду.

Статтю 144 викласти у такій ре�
дакції:
«Стаття 144. Органи місце�
вого самоврядування в межах
повноважень, визначених зако�
ном, приймають рішення, які
після їх державної реєстра�
ції відповідно до закону є
обов’язковими до виконання
на відповідній території.
Рішення органів місцевого са�
моврядування з мотивів їх не�
відповідності Конституції чи
законам України зупиняються
головами відповідних міс�
цевих державних адмініс�
трацій у встановленому зако�
ном порядку з одночасним
зверненням до суду.
У випадках та в порядку ,
передбачених законом, пов�
новаження органів місцево�
го самоврядування можуть
бути достроково припине�
ні, а їх окремі повноважен�
ня можуть бути передані
тимчасовому державному
адміністратору».

Впроваджується дер�
жавна реєстрація актів
органів місцевого са�
моврядування, які піс�
ля цього отримують
державний судовий
захист.

Встановлюється чіткий
та зрозумілий меха�
нізм зупинення актів
органів місцевого са�
моврядування та пе�
редбачається врегулю�
вання законом
питання дострокового
припинення повнова�
жень органів місцево�
го самоврядування.



ПРОЕКТ
02.09.2009

ЗАКОН УКРАЇНИ
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО

КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ»

З метою удосконалення системи публічної влади в Україні, проведення ши�

рокої децентралізації влади, розвитку місцевого самоврядування

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ПОСТАНОВЛЯЄ:

Внести до Конституції України такі зміни та доповнення:

1. п.29) частини 1 Статті 85 викласти у такій редакції:

« 29) утворення і ліквідація адміністративно�територіальних одиниць, вста�

новлення та зміна їхніх меж, віднесення населених пунктів до категорії міст,

найменування і перейменування населених пунктів і районів»;

2. п. 30) частини 1 Статті 85 виключити;

3. п. 16) частини 1 Статті 92 викласти у такій редакції:

«16) статус столиці України; спеціальний статус інших адміністративно�те�

риторіальних одиниць»;

4. у частині 1 статті 106 додати пп. 21�1), 21�2), 21�3) такого

змісту:

«21�1) достроково припиняє, у порядку та на підставах встановлених зако�

ном, повноваження місцевих рад, сільських, селищних та міських голів;

21�2) призначає чергові вибори місцевих рад та сільських, селищних, місь�

ких голів, а також позачергові вибори до органів місцевого самоврядування,

повноваження яких достроково припинені у встановленому законом порядку;

21�3) призначає за поданням Кабінету Міністрів України терміном до шести

місяців тимчасового державного адміністратора, який у межах повноважень,

визначених законом та актом про його призначення, здійснює повноваження

органів місцевого самоврядування, повноваження яких достроково припинені».

5. Статтю 118 викласти у такій редакції:

«Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, Києві та Севастополі

здійснюють місцеві державні адміністрації.

Особливості здійснення виконавчої влади у Києві та Севастополі визнача�

ються окремими законами України.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих дер�

жавних адміністрацій.

29



Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду та

звільняються з посади Кабінетом Міністрів України за погодженням з Президен�

том України на підставах та в порядку, визначеному законом.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повнова�

жень підзвітні та відповідальні перед Кабінетом Міністрів України та

підконтрольні Президенту України.

Структура, порядок діяльності та взаємовідносини місцевих дер%

жавних адміністрацій з центральними органами виконавчої влади визна�

чається законом.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конститу�

ції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відпо�

відно до закону скасовані Кабінетом Міністрів України».

6. п. 4�7) частини 1 Статті 119 викласти у такій редакції:

«4)координацію діяльності територіальних органів центральних органів ви�

конавчої влади;

5) нагляд та контроль за законністю рішень органів та посадових осіб міс�

цевого самоврядування;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших, визначених законом повноважень».

7. Назву Розділу IX викласти у такій редакції:

«АДМІНІСТРАТИВНО�ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ УСТРІЙ УКРАЇНИ».

8. Статті 132 та 133 викласти у такій редакції:

«Стаття 132. Адміністративно�територіальний устрій України ґрунтується

на засадах єдності та цілісності державної території, поєднання централізації і

децентралізації у здійсненні державної влади, збалансованості і сталого соці�

ально�економічного розвитку регіонів, з урахуванням їх історичних, економіч�

них, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і куль�

турних традицій».

Стаття 133. Систему адміністративно�територіальних одиниць складають:

регіони, райони, громади(сільські, селищні, міські).

Умови та порядок створення, ліквідації адміністративно�територіальних

одиниць визначаються законом.

Регіонами в Україні є: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська,

Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано�

Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська,

Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська,

Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області.
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Статус та адміністративно�територіальний устрій Києва та Севастополя виз�

начається окремими законами України».

9. Статті 140 та 141 викласти у такій редакції:

«Стаття 140. Місцеве самоврядування є правом і спроможністю ор%

ганів місцевого самоврядування сільських, селищних, міських громад в

межах Конституції і законів України самостійно вирішувати питання місцевого

значення в інтересах місцевого населення.

Місцеве самоврядування у громаді здійснюється в порядку, встановле�

ному законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування:

сільські, селищні, міські ради, їх виконавчі органи, сільських, селищних, місь%

ких голів.

Особливості здійснення місцевого самоврядування в Києві та Севастополі

визначаються окремими законами України.

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси

сільських, селищних, міських громад є районні та обласні ради, їхні вико%

навчі органи.

За рішеннями сільських, селищних, міських рад та за ініціативою жи�

телів можуть створюватися будинкові, вуличні, квартальні та інші органи

самоорганізації населення з наділенням їх частиною компетенції виконавчих

органів сільських, селищних, міських рад, їхніх фінансів, майна.

Стаття 141. До складу сільської, селищної, міської, районної у місті, ра�

йонної, обласної ради входять депутати, які обираються жителями, що мають

право голосу, відповідно сільської, селищної, міської громади; району;

області на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таєм�

ного голосування.

Сільський, селищний, міський голова, який обирається на основі за�

гального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування очо%

лює виконавчий орган відповідної ради, головує на її засіданнях.

Чергові вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, місь%

ких голів проводяться в першу неділю квітня один раз на п’ять років.

Сільські, селищні, міські голови, місцеві ради, обрані на позачерго%

вих виборах, здійснюють свої повноваження до чергових виборів.

Статус сільських, селищних, міських голів, депутатів та їхні повнова�

ження; порядок утворення, реорганізації та ліквідації виконавчих органів місце�

вих рад, їхні повноваження визначаються законом.

Голова районної та голова обласної ради обираються відповідною радою і

очолюють виконавчий орган ради».
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10. Статті 142–144 викласти у такій редакції:

«Стаття 142. Матеріальною і фінансовою основою місцевого самовряду�

вання є рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля,

природні ресурси, що є у власності сільських, селищних, міських громад, а також

об’єкти їхньої спільної власності, що перебувають в управлінні районних і об�

ласних рад.

Сільські, селищні, міські громади можуть об’єднувати на договірних заса�

дах об’єкти комунальної власності, а також кошти бюджетів для виконання

спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних

підприємств, організацій і установ, створювати для цього відповідні органи і

служби.

Держава бере участь у формуванні доходів місцевих бюджетів, фінансово

підтримує місцеве самоврядування. Витрати органів місцевого самоврядуван�

ня, що виникли внаслідок рішень органів державної влади, компенсуються

державою.

Стаття 143. Органи місцевого самоврядування та їх посадові осо%

би вирішують питання місцевого самоврядування, віднесені законом

до їх компетенції.

Виконавчим органам місцевих рад можуть надаватися законом окремі

повноваження органів виконавчої влади, які реалізовуються ними в межах

наданих їм для цього коштів Державного бюджету України. Держава

передає органам місцевого самоврядування відповідні об’єкти держав%

ної власності, необхідні для виконання цих повноважень.

Виконавчі органи місцевих рад з питань здійснення ними повноважень

органів виконавчої влади, в межах встановлених законом, підконтрольні

відповідним органам виконавчої влади.

Стаття 144. Органи місцевого самоврядування в межах повноважень, виз�

начених законом, приймають рішення, які після їх державної реєстрації від%

повідно до закону є обов’язковими до виконання на відповідній території.

Рішення органів місцевого самоврядування з мотивів їх невідповідності

Конституції чи законам України зупиняються головами відповідних місцевих

державних адміністрацій у встановленому законом порядку з одночасним

зверненням до суду.

У випадках та в порядку, передбачених законом, повноваження ор%

ганів місцевого самоврядування можуть бути достроково припинені,

а їх окремі повноваження можуть бути передані тимчасовому дер%

жавному адміністратору».

32



ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей закон набирає чинності з 03 квітня 2011 року.

2. Призначити чергові вибори депутатів місцевих рад, сільських, селищних,

міських голів на 03 квітня 2011 року.

3. Кабінету Міністрів України, підготувати та внести на розгляд Верховної

Ради України необхідні законопроекти, що випливають з цього Закону до 01 лю�

того 2010 року.
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РОЗДІЛ ІІ
ЄКСПЕРТНІ ОЦІНКИ



ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОРАТ З ПИТАНЬ ДЕМОКРАТІЇ ТА

ПОЛІТИЧНИХ СПРАВ

ДИРЕКТОРАТ ДЕМОКРАТИЧНИХ 

ІНСТИТУЦІЙ

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
стосовно проекту Концепції реформи 

адміністративно�територіального устрою та
проекту Закону України «Про адміністративно�

територіальний устрій України»

Звіт підготовлений експертом Ради Європи професором
Жераром Марку (Франція)

Загальна оцінка
Концепція і законопроект – це перший крок територіальної реформи місце�

вого управління і місцевого державного управління. Така реформа була на по�

рядку денному в Україні протягом багатьох років, і восени 2005 повна програма

реформи із стратегічним документом і п’ятьма законопроектами вже була пред�

ставлена Раді Європи для експертизи. На жаль, цей проект реформи не зміг до�

сягти стадії парламентського обговорення.

Ці документи перебувають у нерозривному зв’язку з проектом реформи 2005

року, але, здаються більш ґрунтовними політично та імплементаційно. Проте вони

порушують декілька питань, які потребують роз’яснення або додаткових умов.

Термін «громада» потрібно розуміти як «муніципалітет», оскільки муніципа�

літет визначається як установа, а одна із цілей законопроекту – відрізняти муні�

ципальну область від інших місць, охоплених муніципалітетом. 

Термін «місцеве самоврядування» потрібно розуміти саме як «місцеве са�

моврядування», а не як «місцеве управління»; немає жодної причини вводити

управління в це поняття.

Перед висвітленням головних досягнень і питань, які повинні бути виріше�

ні, ми підведемо підсумок головних орієнтирів проекту реформи.
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I. Головні орієнтири запропонованої реформи
Проект реформи буде складатися з Концепції і п’яти законопроектів, один з

яких стосується адміністративно�територіального устрою України. Подальші зако�

нодавчі реформи будуть стосуватися бюджетного, податкового та земельного за�

конодавства. У цей самий час перегляд Конституції також пропонує створити дію�

чі виборні виконавчі органи на рівні району та області. Даний проект реформи є

більш всеохоплюючим і значнішим в політичних рамках, аніж проект 2005 року.

Концепція і законопроект пропонують спрощення територіального устрою

країни до трьох рівнів: муніципалітет (громада), район, регіон (або Автономна

Республіка Крим), і міста Київ та Севастополь зі спеціальним статусом, які при�

рівнювалися б до статусу регіонів. Водночас кордони регіонів не потрібно змі�

нювати, окрім необхідних невеликих адоптацій, так як територіальна реформа

повинна здійснитися на базовому та районному рівні для того, щоб відновити ці

рівні за розміром і компетенцією.

Установи місцевого самоврядування потрібно підсилити на всіх рівнях, але

державне управління повинне також бути підтримуване і реорганізоване на різ�

них місцевих рівнях, у тому числі на новому муніципальному рівні. 

Також Концепція передбачає підсилення фінансової основи місцевого са�

моврядування, особливо з новою податковою владою.

II. Головні кроки вперед
Це очевидний предмет для повторного обговорення, коли інші законопро�

екти будуть проаналізовані. Але, на підставі існуючих документів, проект рефор�

ми є великим кроком на шляху децентралізації України.

1. Територіальна реформа

Нова територіальна реформа має бути основана на понятті «адміністратив�

но�територіальної одиниці» (АТО).

Поняття адміністративно�територіальної одиниці не нове в українському

законодавстві, у Конституції України цьому поняттю присвячений Розділ IX. 

Законопроект про реформу адміністративно�територіального устрою дає

визначення поняттю «адміністративно�територіальна одиниця» як цілісної час�

тини території України, що є територіальною основою для організації та діяль�

ності органів місцевого самоврядування та/або місцевих органів виконавчої

влади та інших органів державної влади (ст. 3); муніципалітет (громада) – адмі�

ністративно�територіальна одиниця базового рівня (ст. 6). Це дуже важлива

зміна, тому що територіальна реформа стала можливою на муніципальному рів�
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ні, з метою встановлення життєздатних муніципалітетів на підставі функціональ�

них критеріїв, і не лише історичних або географічних.

Відповідно до змін до Конституції 2004 року (стаття 133 Конституції), муніци�

палітети потрібно визначати як «адміністративно�територіальні одиниці» (ст. 8), а

не як поселення; муніципалітет може включати одне або декілька поселень (ст. 133

Конституції). На жаль, ця поправка не вступала в силу. Тому доведеться підняти пи�

тання прийняття такого визначення муніципалітету, оскільки попередня вимога му�

ніципальної реформи передбачає як попередній крок здійснити прийняття нової

редакції статті 133 Конституції.

Концепція допомагає вирішити питання стосовно розміру муніципалітетів і

районів, характеристики центрів АТО і звертає увагу на необхідну інфраструкту�

ру, комунікації та фінансову основу. Регіони повинні залишитися незмінними

тільки у разі незначних змін при здійсненні муніципальної реформи.

Муніципалітети мають формуватись на місцях на добровільних засадах, а

законопроект не визначає місця розташування, які будуть об’єднані в нові муні�

ципалітети. Навпаки, як тільки вони нарахують більше ніж 50 мешканців, мати�

муть право бути представниками і отримують можливість делегування на них до�

даткових завдань. Цей момент також був відображений у проекті реформи 2005

року, але цього разу до вирішення питання підійшли більш серйозно: вони виз�

начили «територіальні одиниці» і процедурний захист місцин, відповідно до їх

назв та територіальних кордонів. Це може також мати недоліки, але могло б по�

легшити прийняття реформи.

Як проміжний рівень місцевого управління, сильні муніципалітети мають

бути основою місцевого самоврядування і району, повинні володіти функціями,

які перевищуватимуть компетенцію муніципалітетів.

Насамкінець, правила, запропоновані для кордонів регіонів,

перешкоджатимуть включенню місцевих органів влади в території муніципаліте�

ту того ж рівня і гарантуватимуть повний обхват території з муніципалітетами.

2. Передача виконавчої влади виборчим органам на обласному та

районному рівні

Це головна зміна, яка вимагатиме перегляду конституції, оскільки повнова�

ження державної адміністрації як виконавчих органів обласної та районної рад,

а також міст Києва та Севастополя, надані статтею 118 Конституції. Це вперше,

коли реформа органів місцевої влади обговорюється в Україні і як така основна

зміна розглядається урядом. Перегляд Конституції є складовою законодавчої

структури, визначеною Концепцією (див. пар. 4).
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3. Аспект місцевих фінансів проекту реформи

В концепції наявні два інших подальших кроки.

Перший вказує на те, що всі муніципальні бюджети нових муніципалітетів

матимуть доступ до внутрішніх бюджетних зв’язків з Державним бюджетом 

(пар. 3.2) На сьогодні лише близько 700 органів місцевої влади є залученими до

внутрішніх бюджетних зв’язків з Державним бюджетом: це означає, що лише ці

органи місцевої влади матимуть користь від компенсаційної системи, визначеної

Бюджетним Кодексом, оскільки інші одиниці місцевого самоврядування зале�

жать від району. Запропонована реформа означає, що всі одиниці місцевого са�

моврядування будуть мати однакову ступінь фінансової автономії, і що більшість

муніципалітетів не будуть бюджетно залежати від районної влади.

Наступний крок стосується введення податку на власність як податку, що

лишається в муніципалітеті. Це буде один із завершальних кроків всієї реформи.

Нове законодавство на оподаткування землі, основане на її ринковій вартості,

повинно бути першим етапом введення податку на нерухоме майно (пар. 4).

Концепція точно не зазначає, що такий податок стане місцевим податком і це

має бути роз’ясненим, і є єдиною причиною для зазначення цього питання в

Концепції.

4. Стратегія імплементації

Концепція розробляє стратегію реалізації в чотири етапи, яка ввійде в дію з

2009 до 2014, акцентує увагу на практичному, фінансовому та адміністративному

аспектах, а також на інформуванні та навчанні громадськості з питань реформи.

Це є дуже важливим для забезпечення успіху реформи. Однак перегляд консти�

туції, призначений на останній етап, може викликати труднощі, якщо муніци�

пальна реформа вимагатиме остаточного ухвалення нової статті Конституції 133,

тоді як муніципальна реформа розглядатиметься на другому та третьому етапах.

В будь�якому разі термін 5 років для такої реформи є допустимим. Для по�

рівняння, російська місцева влада 2003 року (відмінна, але однаково амбіційна

та складна) повинна була поступово реалізуватись, і перехідні періоди вводи�

лись та змінювались декілька разів – і має вступити в дію лише у 2009 році.

III. Питання, що вимагають подальшої уваги
Ці питання стосуються взаємин між державною місцевою владою та орга�

нами самоврядування, стосунків між рівнями місцевого самоврядування, крите�

рію визначення меж стосовно номенклатури територіальних одиниць ЄС для ста�

тистики (NUTS) і процедури реформи меж.
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1. Стосунки між місцевою державною владою та органами 

самоврядування

Модель, створена Концепцією, є досить наближеною до французької систе�

ми місцевої влади, яка сформувалась до цього часу, після реформ 80�х років та

на початку 2000 року, але вона є більш претензійною стосовно консолідації му�

ніципального рівня. В іншому випадку, вона основана на трирівневій системі

місцевої влади із системою децентралізованої державної влади на районному та

обласному рівнях. Тоді як у Франції децентралізовані реформи зменшили обсяг

та обов’язки децентралізованих органів влади, за ними зберігається ряд важли�

вих обов’язків. Таке розмежування між місцевою владою та державними

обов’язками є досить сприятливим для місцевого самоврядування через змен�

шення втручань у місцеве самоврядування.

Однак в Концепції адміністративно�територіальної реформи в Україні

припущено, що також на місцевому рівні «створені територіальні підрозділи

(установи) центральних органів виконавчої влади, мінімальний перелік яких

визначений законом» (пар. 3.8). Вони повинні бути на кожному рівні, наприк�

лад, в кожній АТО, як місцеве самоврядування, так і підрозділи (установи) цен�

тральних органів виконавчої влади (пар.3.2); однак формулювання статті 3.1

закону дає можливість АТО бути лише виборчим округом органу місцевого са�

моврядування.

Якщо взяти до уваги параграф 3.8 Концепції, це означає, що поділ держав�

ної адміністрації повинен відбутись всередині місцевої влади. Це не стосується

сучасної громади, а лише міст Києва та Севастополя. Це означає, що кількість

спеціалізованих підрозділів та служб місцевої адміністрації буде відповідною

до Вищої державної влади, наприклад на районному рівні. Тоді небезпека є та�

кою, що впливовіші органи місцевого самоврядування стають однаково залеж�

ними від органів центральної влади, але по�іншому, ніж тепер. Через те зміст

розглянутих положень варто переглянути. На нашу думку, для того щоб виконати

завдання державного рівня на місцевому рівні, вони повинні бути в розпоряд�

женні районної державної адміністрації, тоді як місцева влада повинна мати

ширші повноваження.

2. Відносини на рівні місцевого самоврядування

Відповідно до п. 3.1 Концепції «кожний рівень АТО повинен мати повнова�

ження, включаючи також галузеві, що домінують по відношенню до інших рівнів

в контексті бюджету, особистого та політичного аспектів, які обґрунтовують

(виправдовують) створення таких АТО рівнів».
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Цей пункт не викладено в чинному законодавстві, проте він може бути зас�

тосованим у наступних нормативно�правових актах. Він має однакову юридичну

дію у застосуванні як для органів місцевого самоврядування, так і для децентра�

лізованих органів влади. Це означає, що будь�який орган місцевого самовряду�

вання (адміністрація) буде мати владу над органами місцевого самоврядування

нижчої категорії (ієрархії), не тільки як необхідну, а як таку, що випливає з влас�

них повноважень, вирішення «бюджетних, особистих та політичних» питань.

Масштаб такої влади суперечить п. 2 статті 8 Європейській хартії місцевого са�

моврядування: «Будь�який адміністративний нагляд за органами місцевого са�

моврядування може здійснюватися тільки згідно з процедурами та у випадках,

передбачених конституцією або законом».

Такий принцип встановлює ієрархію між органами місцевого самовряду�

вання. Це є дещо нехарактерним для унітарних держав, де виключно уряд є

уповноваженим виконувати (здійснювати) нагляд над органами місцевого са�

моврядування усіх рівнів і в жодному разі не вищий орган місцевого самовряду�

вання. У країнах з федеральним устроєм та тільки у країнах з автономними регі�

онами нагляд належить виключно до прерогативи держави, яка передає право

(функції) федеральним суб’єктам права чи регіональним автономіям. Цей прин�

цип, зафіксований у Концепції, сам по собі не суперечить ст. 8 Хартії, однак не�

сумісний за умови, що нагляд за органами місцевого самоврядування здійсню�

ється центральними державними органами.

3. Критерії визначення граничних меж відповідно до Європейської

класифікації територіальних одиниць для статистики (NUTS) 

Відповідно до п. 3.1 «адміністративно�територіальний поділ повинен вра�

ховувати рекомендації ЄС щодо класифікації статистичних одиниць NUTS».

Цей пункт змінює (відміняє) право європейських норм, пов’язаних з NUTS.

Дозвольте нагадати той факт, що NUTS не сприймається як така, що гармонізує

(збалансовує) адміністративно�територіальний поділ країн�членів, проте зби�

рає статистичні дані у відповідних органах як основу для єдиної регіональної

політики.

Відповідно до ст. 3 рішення Європарламенту та Ради ЄС № 1059/2003 від 26

травня 2003 року «визначення територіальних одиниць базується на адміністра�

тивних одиницях, які існують в країнах�членах ЄС».

Виходячи з вищесказаного, уряд України повинен визначити свою організа�

цію територіального поділу відповідно до своїх потреб, після чого територіальні

одиниці за пропозицією установлених статистичних реєстрів ЄВРОСТАТу будуть
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оформлені відповідно до граничних меж та кордонів адміністративно�територі�

альних одиниць України.

4. Процедура реформування кордонів

Існують дві проблеми.

Перша – роль парламенту. Відповідно до ст. 13 Закону, встановлення, реор�

ганізація чи призупинення діяльності системи органів вимагає процедури за�

твердження на рівні Верховної Ради, навіть у випадку єдиної муніципальної сис�

теми і декількох муніципальних оранів.

Це обґрунтовує той факт, що парламент повинен затвердити територіальну

реформу всієї держави чи більшої частини її території. Проте буде дещо пере�

більшеним вимагати заради цього затвердження закону навіть для окремого те�

риторіального перерозподілу. Така процедура проходитиме вкрай важко та ма�

тиме наслідком штучне політизування, навіть на місцевому рівні. Звичайно такі

територіальні зміни кордонів перебувають в компетенції державних органів

влади, які надають гарантію муніципальним органам.

Друга – прикінцеві положення Закону забезпечують формування нових му�

ніципалітетів протягом одного року на основі добровільної консолідації грома�

дян різних місцевостей (п. 3). Існує також особлива відмінність між формуван�

ням основи 1�го рівня АТО і формуванням муніципалітетів (п. 4). Хоча масштаб

такої відмінності не є зрозумілим, особливо парадоксально, що консолідація на

взаємній волі вимагається для формування базового рівня АТО, проте Уряд та

Парламент можуть прийняти закон, формуючи нові муніципалітети. Ця система

має бути переглянута.

Інші коментарії можуть бути зроблені за рахунок інших положень чи їх ви�

конання. Вони будуть сформульовані для другого етапу консультацій.

В будь�якому разі цей проект реформи має закласти важливу платформу

децентралізації в Україні.
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Реформа публічного управління в Україні

Проект здійснюється за підтримки
Німецького товариства технічної співпраці (ГТЦ)

та фінансується Федеральним міністерством з економічної 
співпраці та розвитку

Проектний документ № 19

ВІДГУК НА КОНЦЕПЦІЮ ТА ЗАКОНОПРОЕКТ
СТОСОВНО АДМІНІСТРАТИВНО�ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ

РЕФОРМИ В УКРАЇНІ 

Проф. д�р Дітер Шиманке, проф. д�р Хорст Циммерманн

А. Привід та предмет відгуку
Міністерство регіонального розвитку та будівництва України

надіслало Німецькому товариству технічної співпраці (GTZ) прохання висловити

свою думку стосовно чотирьох нових документів щодо адміністративно�терито�

ріальної реформи в Україні. Йдеться про такі документи:

1. Концепцію адміністративно�територіальної реформи в Україні.

2. Методичні рекомендації до цієї концепції.

3. Доповідну записку Кабінетові Міністрів України щодо політичної пропо�

зиції «Про концепцію реформи адміністративно�територіального устрою».

4. Проект Закону України «Про адміністративно�територіальний устрій Ук�

раїни».

Водночас потрібно прийняти до уваги позицію Ради Європи від 23.05.2008.

Відповідно до заголовку, вона стосувалася проекту Концепції державної регіо�

нальної політики, проте змістовно великою мірою торкається адміністративно�

територіальної реформи.

Чотири названих документи утворюють єдине ціле, оскільки вони створені

приблизно одночасно і їх формулювання координувалися між собою. Крім того,

вони стосуються одного і того ж предмета. Цей предмет є також центральною те�

мою діяльності GTZ: адміністративно�територіальна реформа в Україні. В попе�

редніх документах це питання розглядалося разом з питанням подальшого роз�

42



витку регіональної політики (Концепція державної регіональної політики від

лютого 2008 року). Проте надалі ці предмети розгляду були розділені, що було

доцільним внаслідок існування значних відмінностей між ними. Роздуми сто�

совно подальшого розвитку державної регіональної політики були остаточно

сформовані в «Законопроекті про принципи державної регіональної політики»

від 6 травня 2008 року. Тому особливо зараз необхідно оцінити підходи до адмі�

ністративно�територіальної реформи в Україні.

Вказані чотири документи концентруються на реформі рівня окремих тери�

торіальних громад в межах району та області. Що стосується обласного рівня, то

його випущення абсолютно зрозуміле з двох причин. По�перше, кількість облас�

тей та обласний поділ в Україні є скоріше безпроблемними. В індустріалізованих

країнах територіальні одиниці середнього рівня коливаються від дуже дрібних

кантонів в Швейцарії до дуже різних за своїм розміром штатів США. По�друге,

реформа обласного поділу в Україні в сучасних умовах була б надзвичайно

складним завданням. З цього приводу могли б активізуватися відмінності між

східними та західними областями, могло б постати питання про статус Севастопо�

ля та Криму.

Потрібно обговорити, наскільки необхідними є зміни на рівні районів, як�

що потрібно реформувати також і нижчий рівень – рівень окремих територіаль�

них громад. З цієї причини цей відгук поділено на дві частини – першу, яка

присвячена рівню територіальних громад, і другу, коротшу, присвячену рівню

району. Окремо розглядається фіскальний супровід адміністративно�територі�

альної реформи. В кінці наведено висловлювання стосовно кожного з цих чо�

тирьох документів.

В. Стосовно адміністративно�територіальної реформи
на рівні територіальних громад
І. Широкий спектр цілей та критеріїв

Реформа територіального зрізу рівня громади і відповідний розподіл зав�

дань та розподіл доходів мають базуватися на певних основних критеріях. В

рамках проекту було розроблено такі критерії та цілі і пристосовано їх до реалій

України.

Цілі адміністративних реформ значно відрізняються навіть у різних євро�

пейських країнах. Вони також залежать від часу їх розроблення. Так, в 1970�х

роках в Європі домінували цілі нарощення продуктивності та посилення впро�

вадження демократичних принципів (залучення громадян до управління, кому�

нальне самоуправління), тоді як в 1990�ті роки в ході розвитку New Public
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Management мова йшла про ефективність та про приватизацію. Консолідація

бюджетів та зменшення заборгованості бюджетів стали новими цілями в останні

роки, зокрема внаслідок зобов’язань в межах Європейського Союзу.

Тому при проведенні адміністративної реформи рекомендується в першу

чергу поставити позитивні цілі. Такі цілі відразу показують, які завдання будуть

покладені на адміністративне управління в майбутньому. У сьогоднішній Європі

такими цілями є, головним чином, надання громадянам та суспільству якісних

адміністративних послуг. Разом з цим є й інші цілі, які можна навести в формі та�

кого списку:

1. Послуги громадянам та суспільству надаються швидко та якісно.

2. Покращується продуктивність суспільного адміністрування.

3. Підвищується його ефективність.

4. Послуги надаються в безпосередній близькості до громадянина (децен�

тралізоване надання адміністративних послуг).

5. Суспільне управління відбувається відкрито, громадяни залучаються до

процесу прийняття рішень (посилення принципу демократичності).

6. Вноситься вклад у процес консолідації бюджетів.

Виходячи з цих цілей, можна представити певний позитивний образ сус�

пільного управління в майбутньому. З іншого боку, вже з цього списку, на такому

певною мірою абстрактному рівні видно, що цілі деякою мірою суперечать та

конфліктують між собою. Ефективність чи консолідація бюджетів можуть

суперечити продуктивності або принципу близькості до громадянина. Тому такі

списки цілей можуть відразу показувати такі суперечності і ставити завдання

визначення політичних пріоритетів.

На наступному рівні мова йде про конкретизацію та деталізацію цих основ�

них завдань в формі детальних цілей та конкретних заходів. Вони більш деталь�

но проаналізовані в цій публікації і подані в табл.1.2

Аналіз корисності Таблиця 1.
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2 Проектний документ № 1 викладає розділ 8 з публікацій Кабінету Міністрів України «Адмі�

ністративно�територіальний устрій України. Шляхи реформування», м. Київ, 2007 рік.

Критерій Модель

На другому етапі критерії потрібно оці�
нювати враховуючи коефіцієнт їх важли�
вості (ваговий коефіцієнт)

1 2 3 4 5

1) Продуктивність суспільного управління

2) Близькість до громадян



+ означає: виконується; 0 означає: не впливає на критерій; ( означає: не ви(
конується.

Оцінювання такого типу орієнтоване на якісні критерії та залежить від

суб’єктивного фактору з боку експерта. Проте такий аналіз корисності може до�

дати подальшим дискусіям більшої відкритості та об’єктивності.

ІІ. Реформа з огляду на суперечності цілей ефективності та 

близькості до громадянина

Серед численних цілей та критеріїв, що були наведені, є дві, які мають над�

звичайно важливе значення й одночасно з цим суперечить одна одній.

Одна з них – це ефективність суспільного адміністрування. Щоб мати змогу

виконувати поставлені перед територіальними громадами завдання, суспільне

управління на рівні громади має утворювати достатньо великі одиниці. Постав�

лені завдання мають повністю використовувати час прийнятого на роботу квалі�

фікованого персоналу. Якщо персонал не повністю завантажений, то, можливо,

такі завдання все�таки краще доручити установам вищого рівня, в цьому випадку

району.

Одночасно з цим таке достатньо широке суспільне управління дозволяє

створити або посилити на комунальному рівні здатність до прийняття рішень,

оскільки достатньо великі громади можуть виконувати більше функцій і мо�

жуть прийняти на роботу більше персоналу. Тим самим громада стає більш
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Критерій Модель

3) Прозорість

4) Єдність адміністрування

5) Одностайність управління

6) Децентралізація

7) Консолідація бюджетів

8) Адекватні планові строки

9) Чітка відповідальність при прийнятті
рішень

10) Ясна податкова система

11) Розмір адміністративних приміщень

12) Кваліфікація персоналу

Всього балів:

Місце (ранг) моделі 5:



привабливою для громадян і отримує важливе місце в загальній адміністра�

тивній системі.

Іншою важливою метою є близькість до громадян. Громадяни мають мати

можливість використовувати суспільні послуги в прийнятній віддаленості від

місця проживання. У містах, як великих, так і маленьких, це, як правило, не

становить жодних проблем. У крайньому випадку у великих містах утворюються

райони, що покращує досяжність суспільних послуг. Проте більш проблематич�

ною є ситуація в менш заселених територіях. В Україні це стосується, одночасно

з іншими, гірських районів. Тому такі райони є предметом окремого документа

(проектний документ № 18). Також в північних областях України є багато тери�

торій з невисокою щільністю населення. Тому запропонувати послуги в таких

районах в безпосередній близькості до місця проживання і одночасно

дотримуватися принципу утворення великих адміністративних одиниць, є до�

сить складним завданням.

Через те існує очевидний конфлікт між досить великими адміністративни�

ми одиницями та принципом близькості до громадян. У такій ситуації є два вихо�

ди. Можна поступитися одним із принципів, надаючи при цьому перевагу іншо�

му. Проте в умовах України такого рішення недостатньо. З іншого боку, можна

знайти інституціональні рішення, які б одночасно відповідали обом принципам.

Окремі регіони Німеччини також характеризуються схожими конфліктними си�

туаціями. Разом з цим Німеччина, федеральні землі якої є повністю незалежни�

ми в питаннях адміністративно�територіальної реформи, є ідеальним експери�

ментальним полем для розв’язання таких питань.

Коли в 70�х роках в Німеччині проводилися великі реформи такого типу,

вони призводили до різних результатів. В землі з найвищою чисельністю на�

селення, Нордрайн�Вестфалії, громади були сконцентровані так сильно, що

зрештою їх залишилося лише 400. Цей результат, який довго залишався до�

сить сумнівним, сьогодні, через 30 років, призвів до того, що ця федеративна

земля, на противагу іншим землям, не має проводити нової територіальної ад�

міністративної реформи. З іншого боку, є землі, як, наприклад, Баварія, в яких

продовжили існування надзвичайно малі, повністю незалежні громади. Про�

міжне рішення прийнято в землі Райнланд�Пфальц. В цій землі було створено

дві рівні управління в межах одного округу, який відповідає рівню україн�

ського району.

Через те для умов цієї федеративної землі в цьому проекті було зібрано

особливі документи (проектний документ № 6 та 7), в яких наведено низку зако�

нодавчих особливостей цієї федеральної землі, а також основні рамкові умови,
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що існують нині у Німеччині загалом. Короткий огляд ситуації в цій федератив�

ній землі наведено у вищевказаній публікації. Він розпочинається порівнянням

різних західноєвропейських держав. Окремі країни Європи працювали з різни�

ми мінімальними розмірами (залежно від сільських та міських територій) та оп�

тимальними розмірами за параметрами чисельності населення та площі терито�

рії. Вони значно відрізняються одна від одної, а також залежать від часу їх

формування та загальної форми організації системи. Діапазон мінімальних роз�

мірів громад сягає від 2000 до 10 000 жителів, для округів – від 50 000 до 400

000 жителів. Надзвичайно високі значення характерні в Данії, що можна пояс�

нити лише тим, що це пов’язано з широкою автономією громад у цій країні. Сто�

совно недавніх адміністративних реформ в окремих землях Німеччини, висока

чисельність населення громад та округів пояснюється тривалою кризою кому�

нального фінансового забезпечення.

Високі мінімальні значення чисельності жителів та площі, як вже було від�

мічено, можуть вступати в суперечність з принципом близькості до громадян та

принципом прозорості. Тому для громад розроблено організаційні моделі при�

стосування до цієї ситуації. Одним з рішень може бути створення дворівневої

системи комунальної структури. Найширше ця модель знайшла впровадження в

федеративній землі Райнланд�Пфальц (Німеччина) – див. схему 1 – вона успіш�

но функціонує на цій землі вже понад 30 років.

Схема 1. Об’єднання громад – дворівнева комунальна структура

___________________________________________________________

Організація: кілька малих громад з обраними на прямих виборах представ�

никами та бургомістром (на громадських засадах), проте без власної адміністра�

ції об’єднуються в «громаду другого рівня» – об’єднання громад. Таке об’єднан�

ня громад також має обраних на прямих виборах представницький орган і

бургомістра (основне місце роботи) і здійснює адміністрування як окремих гро�

мад, так і об’єднання громад у цілому.

Такій «громаді другого рівня» передано цілу низку державних функцій, які

зазвичай покладені на керівництво району. Крім того, їй передано такі повнова�

ження самоуправління окремих громад, що входять до її складу:

� питання освіти;

� пожежна охорона;

� спортивні споруди;

� соціальні установи (соціальний захист, будинки людей похилого віку);

� водопостачання;

� відведення стічних вод;
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� водойми (струмки, малі річки та озера);

� план використання земельних ділянок;

� інші функції, які передаються за взаємною згодою сторін.

___________________________________________________________

Стосовно сільських та малозаселених територій України потрібно зважити,

чи не потрібно було б ввести на законодавчому рівні таку модель і запропонува�

ти її громадам як альтернативу сучасній організації на добровільних засадах.

Малі громади в такому випадку змогли б об’єднуватися в об’єднання громад, не

втрачаючи при цьому форми окремих територіальних громад.

С. Коментарі стосовно рівня району
Стосовно рівня району не потрібно ставити питання про доцільність існую�

чої кількості районів та існуючого адміністративного поділу в сучасних умовах

України. Є особливе завдання реформи, відокремлене від реформи на рівні гро�

мади, яке можна буде реалізувати пізніше. Потрібно поставити інше питання –

які функції необхідно передати району і яке співвідношення в цих функціях має

бути між державним управлінням та самоврядуванням району.

Новий розподіл завдань між рівнями в Україні при головній концентрації на

рівні громади має бути орієнтованим також і на районний рівень. У Німеччині

існує деталізований поділ робіт між округом та його громадами, який в різних

федеративних землях є різним. Загалом можна побачити, що формально головні

функції покладено на громаду, а округам відведено скоріше допоміжну роль у

виконанні тих функцій, котрі не можуть бути ефективно виконаними окремими

громадами. В Україні ситуація протилежна. Район відзначається повнотою влад�

них повноважень та є представником державної влади, а громадам відведені

незначні повноваження. Міста обласного значення, які приблизно відповідають

німецьким окружним містам, ми не беремо до уваги, оскільки в цьому випадку

можлива дворівнева конструкція громади не є предметом якихось особливих де�

батів. Тому увага приділяється розумному розподілу функцій всередині області,

між районами і їх громадами.

Разом з цим постає питання співвідношення повноважень самоврядування

в районі та надзвичайно сильного державного управління на рівні району. Сьо�

годні самоврядування району має обмежені права, особливо потрібно відзначи�

ти затвердження районного бюджету Міністерством фінансів в Києві. Якщо де�

централізація проводитиметься із серйозними намірами, то це потрібно буде

змінити. Окремі сьогоднішні функції району потрібно наскільки можливо зали�

шити на районному рівні, проте деякі потрібно буде передати області. Є також
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певні функції, які автоматично можуть вирішуватися лише на рівні району. Такі

функції потрібно передати районному самоврядуванню.

Окремим питанням є те, хто буде контролювати виконання обласних та

загальнодержавних завдань, покладених на рівень окремих громад. В Німеч�

чині Ландрат керує земельним округом і здійснює такий контроль в формі

нормального виконання функцій установ вищого рівня, а також виконання

власне функцій земельного округу. Тобто він поєднує функції керівника укра�

їнського самоврядування району та державної адміністрації району. Тому в

Німеччині говорять про «двохглав’я» земельного округу. Римський бог Янус

мав два обличчя, одне з яких дивилося назад, а інше вперед. Так само і Лан�

драт має орієнтуватися одночасно і на вищий рівень управління і на рівень

власного земельного округу.

D. Фіскальне супроводження адміністративно�
територіальної реформи
В чотирьох основних документах мало уваги приділяється бюджетній рефор�

мі, яка має бути проведена при здійсненні масштабної територіальної та функціо�

нальної реформи. Питанню фіскальних наслідків масштабної адміністративно�те�

риторіальної реформи присвячено багато документів проекту3. У разі проведення

реформи громади будуть мати значні розміри, а при втіленні принципу дворівне�

вості матимуть також і свої підрозділи нижчого рівня, особливо в малозаселених

територіях. Також і райони напевно отримають власні бюджетні повноваження.

Тому має постати питання – можна і потрібно перекласти на рівень окремих гро�

мад, і які податки потрібно визначити для цих цілей.

І. Загальний комунальний бюджет

При впровадженні необхідної у такому випадку масштабної реформи між

бюджетних відносин потрібно перевірити, чи не можна усунути або принаймні

зменшити роль системи «кошиків», в яких окремі повноваження та відповідні

видатки відповідають податкам та іншим доходам4. Навіть сьогодні громади не

мають витрачати тільки ті кошти, які присутні в відповідних «кошиках». Але сама

система «кошиків» означає, що, якщо, наприклад, в наступному році потрібно бу�

де змінити певних вид видатків або надходжень коштів, то необхідно також змі�

нювати всі відповідні співвідношення.
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У західноєвропейських бюджетах певні українські комунальні функції пок�

ладені на центральний бюджет, а громади використовуються лише як виконавці

(з відшкодуванням відповідних витрат). В Україні з її централізованим минулим

цей шлях має використовуватися лише стосовно окремих функцій, що лежать в

соціальній сфері. В інших випадках районам та громадам відводяться окремі

завдання з відповідними видатками і, повністю незалежно від цього, відповідні

види податків. Тоді здійснення цих функцій покладається на посадових осіб ко�

мунального рівня, які несуть за це політичну відповідальність. Вони мають за до�

помогою таких джерел надходжень знайти шляхи фінансування цих функцій,

без конкретної прив’язки до відповідних фондів.

ІІ. Видатки

Думки стосовно видатків місцевих бюджетів можна розділити за кошиками:

кошиком № 1 з одного боку та іншими кошиками. Для функцій найбільшого ко�

шика № 1 на довгострокову перспективу надзвичайно важливим було б поділити

їх на такі, які мають фінансуватися прямо з центрального бюджету (вузькоспеці�

алізовані соціальні видатки) та такі, які мають виконуватися місцевими бюдже�

тами, інколи згідно з директивами центрального уряду.

Це питання потрібно поставити, оскільки в іншому випадку центральний

уряд і надалі буде значною мірою визначати форму місцевих бюджетів. Вже сьо�

годні в Україні можна ставити питання про те, які з сьогоднішніх функцій міста,

що вже мають ефективну адміністрацію, можуть виконувати самостійно. В ході

великої реформи відповідно до принципу субсидиарності більш ефективним гро�

мадам потрібно буде передати такий посилений набір функціональних завдань.

Окремі з цих завдань будуть супроводжуватися загальними (приблизними)

вказівками центрального уряду, проте ці вказівки мають мати далеко не такий

деталізований нормативний характер, як сьогодні.

Зрозуміло, що потрібно виходити з того, що для таких функцій, які сьогодні

виконуються за рахунок кошика 1 і які будуть передані місцевим бюджетам, пот�

рібно передбачити і відповідні джерела податкових надходжень.

ІІІ. Податки

В ході територіальної та функціональної реформи на нижчі рівні будуть пе�

реведені окремі функції, що має супроводжуватися передачею окремих джерел

надходжень. При цьому потрібно виходити з того, що загальна сума доступних

фінансових засобів не має в такому випадку перевищувати сьогоднішній рівень.

Це дуже б ускладнило хід проведення реформи, якби комунальні установи нама�
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галися підвищити рівень платежів. Основною ціллю реформи має бути новороз�

поділені функції та видатки забезпечити існуючими, проте також новорозподі�

леними надходженнями («Reshuffling») в тому ж обсязі (див. проектний доку�

мент № 21).

В ході дискусії про додаткові податки окремих територіальних громад впа�

дає у вічі, що розподілені податки (змішані податки) є недооціненими. Тут по�

трібно вказати на те, що важливою частиною податків територіальних громад

може бути їх частка в основних податках (якщо це законодавчо передбачено,

можливо навіть у Конституції). Проте це діє лише тоді, коли частка податків гро�

мади розподіляється відповідно до місцевих надходжень в громаді (що, в основ�

ному притаманне Україні). Тоді така частка в податкових надходженнях має

ефект власного податку, різниця полягає лише в тому, що для всієї федеративної

землі затверджується єдина ставка податку. Великою перевагою такого рішення

порівнянно з однаковими перерахуваннями є те, що частка в податку дозволяє

проводити політику посилення власної податкової бази. Цим створюється по�

тужна мотивація для розвитку власного регіону, створення добрих умов прожи�

вання та господарської діяльності.

Якщо в Україні податок з прибутку отримає таку значну вагу, як у західних краї�

нах, цей податок обов’язково буде розподілятися між рівнями управління. Тому

важливим є зменшення кількості винятків при оплаті податку з прибутку.

Крім цього, потрібно реалізувати ті пропозиції змін оподаткування, які були

зроблені без прив’язки до територіальної реформи. Наприклад, Спілка міст та

територіальних громад запропонувала розширити земельний податок. Звичайно,

податки, пов’язані із земельними ділянками та будівлями, є основою податкових

надходжень громад. Вони мають бути розширені і повністю передані на кому�

нальний рівень. Бажано було б ввести загальну ставку податку на землю та не�

рухомість. Такий податок має бути максимально спрощеним, щоб його адмініс�

трування можна було здійснювати на рівні громади. Тут можна навести

спрощений приклад Німеччини (проектний документ № 13) і так само потрібно

значно скоротити кількість винятків при сплаті такого податку.

Надалі пропонується введення на обласному рівні податку з продажу, який

можна впровадити також і на рівні району. Пропозиції Міністерства фінансів та�

кож стосуються введення малих власних податків для українських територіаль�

них громад5. Тому питання про те, як буде виглядати податкова система після те�

риторіальної реформи, залишається відкритим.
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ІІІ. Стосовно міжбюджетних відносин

Ситуація виглядає таким чином (це підтверджується також в окремих зако�

нопроектах), що в ході реформи буде посилений обласний рівень (середній рі�

вень), це стосується такою ж мірою рівня району. Ці рівні управління у такому

випадку отримували б більшу демократичну легітимність, оскільки самі б визна�

чали власні бюджети.

У такому випадку необхідно зважити, чи не можна було б передати таким,

демократично легітимізованим, рівням управління, функцію розподілу пере�

рахувань на установи нижчого рівня. В іншому випадку в загальній системі

між бюджетних розрахунків провідну роль і надалі буде відігравати централь�

ний уряд.

Якщо вищевказані пропозиції будуть впроваджені, то більше податкової ба�

зи буде переведено безпосередньо на нижчі рівні і система врівноваження (ви�

рівнювання) в своєму обсязі буде набагато меншою. Така система вирівнювання

громад не має набувати надто великих масштабів, оскільки це зменшує мотива�

цію громад намагатися створити додаткові податкові надходження.

Е. Коментарі до окремих документів

1. Концепція адміністративно%територіальної реформи в Україні

і меморандум для Кабінету Міністрів та методичні коментарі

А. Поділ на 4 фази та політична комунікація

Поділ на 4 фази до 2014 року є необхідним та професійним кроком. Він від�

повідає досвіду західноєвропейських країн. Важливим є дотримання принципу

широкого політичного співробітництва та комунікацій упродовж всіх цих фаз.

Стосовно останнього відмітимо певний недолік, оскільки, коли заходить мова

про адміністративно�територіальну реформу, то дискусія відбувається лише в

рамках спілкування окремих посадових осіб, а суспільне обговорення відсутнє.

Територіальна реформа могла б бути добрим прикладом для того, щоб створити в

Україні поле для відкритого політичного спілкування. Передумовою цього має

бути створення власної стратегії політичних комунікацій.

В ході цих фаз потрібно більше часу відвести добровільним об’єднанням

громад. Така фаза має мати відповідний законодавчий супровід і може розпоча�

тися лише тоді, коли будуть закладені рамкові основи територіальної концепції.

Адже дозвіл на об’єднання громад може бути видано лише тоді, коли конкретний

випадок вписуватиметься в загальну концепцію.
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В. Фаза добровільності

Добровільні об’єднання громад мають отримувати фінансову підтримку з

державного бюджету. Для розвитку комунальної інфраструктури потрібно виді�

лити додаткові кошти. Такі інвестиційні кошти будуть мотивувати новоутворені

громади розбудовувати їх інфраструктуру. Громади можуть самостійно приймати

рішення про конкретне використання коштів, супроводжувати переговори про

злиття, а результати переговорів про комунальні інвестиції можуть бути внесені

до договору про об’єднання громад.

С. Критерії територіального моделювання

В основному потрібно погодитися з висловлюваннями щодо того, за якими

критеріями мають формуватися нові територіальні структури. Йдеться про так

звані соціоекономічні фактори об’єднання. Зважування факторів не передбача�

ється, проте воно було б важливим у конфліктних випадках. Окремі висловлю�

вання – наприклад в розділі ІІ, а), № 5 (в одній громаді може бути лише один

економічний центр) – потребують перевірки на практиці (існують абсолютно

двополюсні утворення).

D. 4 опції в аналітичній частині меморандуму

Перетворення районного рівня з органу державного управління на орган міс�

цевого самоврядування із значними адміністративними компетенціями є надзви�

чайно складним завданням. Тому це завдання не можна вирішувати одночасно з

адміністративно�територіальною реформою територіальних громад. Рано чи пізно

обсяг та складність рішень будуть надто складним, щоб їх можна було вирішити.

Крім цього, в ході реформи державні районні адміністрації будуть потрібні для ви�

конання адміністративних рішень та керування процесом комунальної реформи.

Перетворення районних адміністрацій в органи комунального самоврядування мо�

же початися лише в середині наступного десятиліття після ретельної підготовки.

2. Законопроект про адміністративно%територіальний поділ 

України

А. Висока деталізація закону

Впадає у вічі, що цей закон також слідує українським традиціям законотво�

рення і містить надзвичайно деталізовані директиви. Це робить закон неосяж�

ним і важким для практичного використання. Тому слід було б створити більш

загальний закон, який би потім трактувався в практичних умовах.
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В. Вузькість закону

Закон обмежується темою територіального поділу. Доцільно було б об’єд�

нати з ним і інші закони, особливо Базовий закон про адміністративний поділ та

(майбутнє) Функціональне положення.

С. Добровільна фаза визначена дуже коротко (перехідні положення, № 3) і

має містити регулювання – як вказано вище – стосовно процесу та окремого

бюджету.
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