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ВСТУП

ВСТУП
На нинішньому етапі розбудови громадянського суспільства, з прийняттям Указу Президента України від
9 грудня 2010 року № 1085/2010 «Про оптимізацію системи
центральних органів виконавчої влади» [1], першочергового
значення набувають питання вдосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих органів
виконавчої влади. Ефективність і дієвість адміністративноправової реформи залежатиме від того, яка система державних органів буде функціонувати на місцях, у яких формах і
якими методами вони здійснюватимуть свою діяльність і
виконавчо-розпорядчі функції. Ця проблема має не тільки
важливе практичне, але й науково-теоретичне значення. Це
обумовлено тим, що саме від того, наскільки якісною буде у
подальшому наукова розробка та обґрунтування реформи
місцевих органів виконавчої влади, залежатиме практичне
впровадження та пріоритетні засади забезпечення ефективної системи діяльності місцевих органів виконавчої влади у
сучасних умовах.
Актуальність наукових пошуків окресленого напряму також обумовлена політичними та соціально-економічними перетвореннями, які необхідні для створення
такої системи місцевих органів виконавчої влади, яка б
забезпечила ефективне державне управління на місцевому рівні, захист прав, законних інтересів громадян і
належний соціально-економічний розвиток відповідних
адміністративно-територіальних одиниць. Проте з огляду
на останні законодавчі новели цей напрям дещо ускладнюється. Так, відповідно до Рішення Конституційного
суду України № 20-рп/2010 від 30.09.2010 р. у справі за
конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції
України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV (справа про
додержання процедури внесення змін до Конституції
України) [2], свою юридичну дію відновила Конституція

6

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

України 1996 року, наслідком чого стало виникнення низки проблемних питань щодо ефективного функціонування та діяльності місцевих органів виконавчої влади:
порядку призначення та звільнення голів місцевих державних адміністрацій, визначення функціональних повноважень місцевих органів виконавчої влади, механізму
взаємодії з центральними органами виконавчої влади та
місцевим самоврядуванням.
Існування неузгодженої системи організації влади на
місцях в Україні є насамперед результатом суперечностей в
актах чинного законодавства, що визначають функції і
повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування. Через неконкретність компетенційних норм, концептуальну неузгодженість, а в деяких випадках – і їхню відсутність, виникають суперечності у
діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, що спричиняє неефективність
дій цих органів у процесі вирішення проблем розвитку сіл,
селищ, міст і регіонів.
Сьогодні ступінь дослідження адміністративно-правового регулювання діяльності системи місцевих органів виконавчої влади недостатній. З огляду на такі міркування,
наукове завдання монографії полягає у науково-теоретичному обґрунтуванні правових та організаційних засад діяльності місцевих органів виконавчої влади. Дотримуючись
обраної структури та логіки викладення стрижневих проблем, розглядаємо їх з позицій адміністративно-правової діяльності, намагаючись відкрити й дослідити нові грані цих
явищ для їх подальшого теоретичного осмислення й практичного вирішення.
У спеціальній літературі розгляд проблем діяльності
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, дослідження їх функцій та розмежування повноважень тією чи іншою мірою здійснювався у працях представників вітчизняних наук адміністративного та конституційного права, наук із державного управління. І насамперед у
працях В. Б. Авер’янова, О. Ф. Андрійко, М. О. Баймуратова,
Ю. П. Битяка, В. І. Борденюка, О. М. Іщенка, В. М. Кампи, А. М. Коваленка, В. К. Колпакова, В. В. Копейчикова, В. В. Кравченка,
А. Р. Крусян, П. М. Любченка, Ю. В. Мельника, Н. Р. Нижник,
В. Ф. Опришка, О. І. Остапенка, М. П. Орзіха, І. М. Пахомова,
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Н. Г. Плахотнюк, В. Ф. Погорілка, М. О. Пухтинського, А. О. Селіванова, В. М. Селіванова, О. І. Сушинського, А. Ф. Ткачука,
О. Ф. Фрицького, В. В. Цвєткова, В. М. Шаповала, М. К. Якимчука та інших науковців.
Аналіз теоретичних питань досліджуваної проблематики здійнювався також у працях дослідників радянського
періоду та провідних російських науковців: С. А. Авакьяна,
С. С. Алексєєва, А. П. Альохіна, Г. В. Атаманчука, Д. М. Бахраха,
І. Л. Бачило, Б. М. Лазарєва, А. В. Москальова, Ю. М. Козлова,
Ю. О. Тихомірова, а також французьких учених Г. Бребана та
Ж. Веделя.
Водночас наукові роботи, присвячені окремим аспектам проблеми, що розглядається, є причиною виникнення
необхідності у комплексному дослідженні, де були б системно проаналізовані теоретичні й практичні аспекти адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих
органів виконавчої влади.
Мета монографії – науково-теоретично обґрунтувати
адміністративно-правове регулювання діяльності місцевих
органів виконавчої влади в Україні, а також на підставі
здійсненого аналізу теоретичних положень надати пропозиції та рекомендації, спрямовані на вдосконалення системи
та правового регулювання їх діяльності.
Для реалізації обраної мети передбачається вирішити
такі завдання:
– окреслити теоретико-правові підходи до визначення
сутності та ґенези адміністративно-правового регулювання
діяльності місцевих органів виконавчої влади;
– розкрити особливості методології дослідження адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих
органів виконавчої влади;
– запропонувати оптимальний механізм адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих органів
виконавчої влади в Україні;
– виокремити міжнародні та національні стандарти
регулювання місцевих органів виконавчої влади;
– розкрити зміст правових та організаційних форм
діяльності місцевих органів виконавчої влади;
– науково обґрунтувати пріоритетні засади забезпечення ефективної діяльності системи місцевих органів виконавчої влади в Україні;
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– визначити шляхи вдосконалення взаємодії діяльності
місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого
самоврядування.
Теоретико-методологічною основою монографії є комплекс методів збору, аналізу та обробки фактологічної
інформації, зокрема вивчення і аналіз літературних та
нормативних джерел з метою накопичення та осмислення
матеріалу, а також вивчення і узагальнення конкретного
управлінського досвіду.
Теоретичну та емпіричну базу дослідження становить
практика діяльності місцевих органів влади в Україні та
окремих країнах світу, наукові праці фахівців у галузі адміністративного права, теорії права і держави, управління,
навчальна, навчально-методична література, аналітичні
матеріали.

Розділ 1. Понятійно-нормативна сутність адміністративно-правового
регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади в Україні
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Розділ 1
ПОНЯТІЙНО-НОРМАТИВНА СУТНІСТЬ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
1.1. Генезис адміністративно-правового регулювання
діяльності місцевих органів виконавчої влади в Україні
Однією із найважливіших умов утвердження України
як демократичної, соціальної, правової держави є формування цілісної та ефективної системи державної влади. Це
передбачає її поділ та розмежування основних повноважень
і функцій між трьома основними гілками влади: законодавчою, виконавчою і судовою.
Аналіз досвіду державотворення, а також причин уповільнення реформ в Україні свідчить про необхідність приділити особливу увагу політичної науки саме проблемам становлення та розвитку системи виконавчої влади в Україні.
Демократичні трансформації в Україні зумовлюють
необхідність докорінних змін у змісті діяльності, спрямованості, функціях і способах реалізації виконавчої влади.
І якщо системно-функціональні та інституціональні характеристики виконавчої влади здебільшого є предметом досліджень юридичної науки, то з позицій політичної науки
феномен виконавчої влади залишається недостатньо осмисленим. Підтримуємо думку вітчизняного дослідника, професора А. З. Георгіци, який ще на початку творення державотворчих процесів у нашій державі зауважив, що актуалізація
в системі сучасної державної влади виконавчої гілки слід
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пояснювати насамперед об’єктивними потребами ефективного управління [3, с. 105].
Відповідно до останніх конституційних змін за Рішенням
Конституційного суду України № 20-рп/2010 від 30.09.2010 р.
у справі за конституційним поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року № 2222-IV (справа про
додержання процедури внесення змін до Конституції України) [2] значно звузились можливості виконавчої вертикалі
влади самостійно здійснювати політику і у центрі, і на місцях. Президент України став головним вектором напряму
дій виконавчої влади.
Тепер усі кадрові призначення та будь-які дії уряду, а
відповідно і виконавчих органів місцевої влади, автоматично охоплюються сферою впливу голови держави.
Так, Президент України набув повноваження:
– самостійно визначати кандидатуру прем’єр-міністра
та вносити її на розгляд Верховної Ради;
– призначати та звільняти окремих членів Кабінету Міністрів України за поданням голови уряду;
– без погодження з будь-ким ухвалювати рішення про
відставку голови уряду, що, своєю чергою, викликає автоматичну відставку всього складу уряду. В разі ж, якщо Кабінет
Міністрів України вирішить самостійно піти у відставку, йому
не треба буде погодження Верховної Ради України – тепер
відставку уряду прийматиме сам президент.
Крім цього, Президент України набув низку повноважень щодо впливу Кабінету Міністрів України на органи
центральної та місцевої виконавчої влади. Зокрема тепер
голова держави може скеровувати діяльність уряду не лише
указами – як було упродовж останніх чотирьох років, – а ще
й розпорядженнями.
Водночас, якщо раніше Президент України мав право лише на тимчасове припинення актів Кабінету Міністрів України
з одночасним зверненням до Конституційного Суду, то тепер
голова держави має право скасовувати будь-які акти Кабінету
Міністрів України. При цьому Президент України не повинен
указувати підстави, на яких він скасовує акти уряду.
Що стосується призначення голів місцевих державних
адміністрацій, то тут може виникнути юридична колізія.
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У Конституції України 1996 року містяться дві норми, які
вказують на те, хто може вносити на розгляд Президента
України кандидатури на призначення та звільнення голів
місцевих державних адміністрацій.
У 106-й статті, п. 10 Конституції України [4] вказано,
що такі пропозиції вносить голова уряду, а у 118-й статті,
частина 4 – що це повноваження всього складу уряду. Отож,
згадані конституційні норми потребують уточнення та подальшого реформування.
Реформування політичної системи передбачає узгодження усіх її складових, насамперед держави як ключового політичного інституту, із цілями та пріоритетами суспільного розвитку (становлення демократичної, соціальної,
правової держави, громадянського суспільства, створення
умов, зокрема політико-правових, для соціального, духовного прогресу, розвитку вільної, відповідальної особистості).
Відтак політичне реформування безпосередньо залежить від оптимізації організації та діяльності тієї ланки, яка
забезпечує реалізацію цілей і завдань реформи. Ці цілі та
завдання здебільшого пов’язуються з ефективним функціонуванням усієї системи органів виконавчої влади.
Проте сутність політичного реформування не обмежується зміною порядку формування, універсалізацією каталогу функцій органів виконавчої влади. Воно охоплює і зміст
форми правління (якщо вона виявляється неадекватною новим вимогам і політичним традиціям держави), і зміни у суспільній свідомості, політичній культурі, традиціях у напрямі
утвердження гуманістичних, демократичних цінностей, і перерозподіл ролей політичних акторів, особливо акторів
громадянського суспільства, звуження сегмента адміністративно-розпорядчої діяльності держави. Це актуалізує питання
про перерозподіл відповідальності, яку громадяни звикли
перекладати насамперед на державу. Цей аспект політичного реформування поки що недостатньо розроблений у
вітчизняній політичній науці та правовому аспекті.
У посттоталітарному суспільстві політична влада втрачає або суттєво звужує бюрократичні, наглядові, поліцейські
функції. Вона вже не лише виражає інтереси, а й координує
легітимне їх вираження суб’єктами – носіями цих інтересів.
Тобто вона не повинна перешкоджати громадянам реалізувати свої інтереси в суспільстві, а допомагати їм це робити
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згідно з тими «правилами гри», які самі ж громадяни встановили у Конституції та законах. Переосмислення феномена
державної влади, зокрема виконавчої, відбувається в напрямі «наближення» влади до людини, подолання відчуженості
між ними, характерної для тоталітарного режиму. Відповідно
органи виконавчої влади мають здійснювати суто адміністративні функції, поступово визнаючи вирішення більшості
економічних, соціальних, культурних проблем за суб’єктами
громадянського суспільства: громадськими організаціями,
територіальними громадами, підприємцями тощо. За такої
умови виконавча влада посяде адекватне їй місце у системі
державної та політичної влади в цілому. А відтак запрацює
механізм стримувань і противаг, який забезпечує демократичний розвиток суспільства.
Проблеми, пов’язані з діяльністю виконавчої влади,
можна віднести до категорії «вічних» проблем політичної
науки, оскільки незалежно від стану справ у державі, чи-то
йдеться про високорозвинену економічну і політичну систему, чи лише про певні перехідні моделі, вона має ефективно
здійснювати управління, запроваджувати режим виконання
законів і чітко формулювати тактику й стратегію своєї зовнішньої та внутрішньої політики. Тому зазначена проблема
була актуальною завжди – і для античних мислителів, якщо
згадати, що для них політика була насамперед мистецтвом
управління, і для сучасних політологічних досліджень.
Як наголошує Н. Р. Нижник, органи виконавчої влади – це
сукупність, хоча в цілому й однорідних державних органів, але
таких, що суттєво відрізняються один від одного характером
компетенції та організаційної структури, специфікою форм
діяльності [5, с. 168]. Розвиваючи цю думку, Л. В. Коваль зазначає, що органи виконавчої влади України – це не просто спільність однорідних одиниць, а цілісна система, тобто така сукупність органів, у якій всі складові взаємопов’язані і водночас
становлять самостійні підсистеми органів зі своїми особливостями завдань, організаційної структури, функцій, компетенції
та з визначеною автономією кожного органу [6, с. 38–39].
В. Я. Малиновський визначає органи виконавчої влади як
самостійний вид органів державної влади, які відповідно до
конституційного принципу поділу державної влади покликані
здійснювати функції, покладені на виконавчу гілку влади та
наділені для цього відповідною компетенцією [7, с. 381].
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В адміністративно-правовій науці під органом виконавчої влади визнається організація, яка є частиною державного апарату, має визначену компетенцію, структуру,
територіальний масштаб діяльності, створюється у порядку,
встановленому законом чи іншим правовим актом, володіє
певними методами роботи, наділена повноваженнями виступати від імені і за дорученням держави і покликана в порядку виконавчої діяльності здійснювати керівництво
економікою, соціально-культурним будівництвом і адміністративно-політичною діяльністю [8, с. 66].
Цікава думка О. Сушинського, який акцентує на тому,
що органи місцевого самоврядування та місцеві органи державної влади мають спільну ознаку – спрямованість на забезпечення колективних потреб населення, проте це не виключає
можливість напруження і конфліктів між ними. Останнє можливе завдяки тому, що інтереси громади, які, на думку
останнього, ближчі до інтересів окремої людини, та інтереси
народу, а тим паче держави, у багатьох позиціях не збігаються [9, с. 27]. На об’єднання територіальних колективів «спільними локальними інтересами» вказує А. Коваленко [10, с. 3].
Важливим чинником актуалізації всебічного осмислення та вирішення проблем виконавчої влади є їх зв’язок із
громадянським суспільством і політичними системами. І за
будь-яких умов, особливо якщо йдеться про демократичні
держави, дослідження виконавчої влади передбачає аналіз її
взаємодії з такими елементами громадянського суспільства
та політичної системи, як політичні партії, неурядові організації, профспілки, групи тиску, засоби масової інформації.
Звернення до проблеми громадянського суспільства, яка, на
перший погляд, відсторонена від тематики функціонування
виконавчої влади, передбачає комплексний аналіз поняття
виконавчо-розпорядчої діяльності держави. Це виявляється
слушним і тоді, коли визначається політична роль виконавчої влади в структурі політичної системи суспільства,
оскільки політичні рішення органів виконавчої влади безпосередньо стосуються і встановлення пріоритетів політики, і
виділення ресурсів для здійснення тих чи інших програм і
заходів. Місцеве управління здійснюється місцевими органами виконавчої влади, якими є місцеві державні адміністрації
та відповідні територіальні підрозділи центральних органів
виконавчої влади.
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Виконавчу владу на місцях, на наш погляд, доцільно
розглядати у двох аспектах:
1. У суто юридичному (вузькому) розумінні як:
– право і можливість органів державного управління
на місцях функціонувати в межах своїх повноважень, видавати правові акти, здійснювати організаційну роботу тощо;
– право і можливість посадової особи органу місцевої
виконавчої влади ухвалювати рішення, які вона реалізує
через підлеглих працівників (весь персонал) під контролем і
відповідальністю цієї посадової особи.
2. У політичному розумінні як:
– політичну категорію;
– підсистему державної виконавчої влади, що утворює
разом з іншими виконавчими органами вищого рівня єдину
управлінську структуру і ухвалює управлінські рішення під
їх впливом.
Зазначимо, що успішна реалізація мети, що стоїть перед
державою щодо здійснення адміністративної реформи, нерозривна повинна бути пов’язана з удосконаленням державної
політики на місцях.
Становлення ринкової економіки, руйнування централізованих управлінських структур на місцях спричиняє глибокі
зміни у змісті та функціях державного управління. Значною
мірою це стосується місцевих органів виконавчої влади.
Органи управління, які здійснюють виконавчу владу на
місцях, покликані здійснювати виконавчу владу в областях,
районах, містах Києві та Севастополі. Державний характер
такого управління полягає в тому, що в процесі здійснення
виконавчої влади реалізуються завдання, функції та інтереси держави. У спрощеному вигляді державне управління на
місцевому рівні полягає у виконанні законів та інших правових актів місцевих органів виконавчої влади. Головною його
метою є створення максимально сприятливих умов для діяльності названих органів, які б відповідали інтересам громадян, суспільства і держави.
З цього приводу Ю. В. Мельник визначає місцеві органи
виконавчої влади як державні органи, які виступають і від
свого імені, і від імені держави, утримуються за рахунок державного бюджету, здійснюють державне управління, тобто
виконавчо-розпорядчі функції, в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці або кількох таких оди-
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ниць, є підзвітними, підконтрольними та підпорядкованими
вищим органам [11, с. 18].
У юридичній літературі чимало уваги приділяється
визначенню характерних ознак виконавчої влади в цілому.
За всієї їх очевидності не буде зайвим, на нашу думку,
виокремити ознаки, які характерні для діяльності місцевих
органів виконавчої влади:
– здійснення публічних державних функцій на підставі
державно-владних повноважень, які передбачені законом;
– ухвалення у процесі виконавчо-розпорядницької
діяльності управлінських рішень у формі правових актів,
види і порядок прийняття яких установлені законом, а
отже відповідність чинному законодавству й обов’язковість для виконання в сфері відання місцевих органів виконавчої влади;
– включення місцевих органів виконавчої влади в
ієрархічну систему виконавчої влади, їх підзвітність, підконтрольність і підпорядкованість вищим органам;
– наявність власного статусу, йдеться про конституційні елементи статусу (визначені у Конституції України [4],
зокрема ст. 118, 119), його законодавчі основи (Законом
України «Про місцеві державні адміністрації» [12]), а також
регулювання статусу в підзаконних положеннях (наприклад,
Регламент місцевої державної адміністрації). Саме у поєднанні трьох «зрізів» можна знайти специфічні риси органу
місцевої виконавчої влади;
– діяльність і від свого імені, і від імені держави щодо
втілення обов’язкових велінь (застосування методу впливу,
зокрема примусу);
– статус підзаконного органу, який на підставі та на
виконанні закону діє у межах відповідної адміністративнотериторіальної одиниці або в межах кількох таких одиниць.
Річ тут не тільки у правовій субординації, але й у характері
постійно здійснюваної спеціалізованої діяльності;
– орган місцевої виконавчої влади, який здійснює свою
діяльність на підставі професіоналізму і принципів державної служби, його персонал становлять державні службовці,
які обіймають посади і виконують свої функції відповідно до
законодавства про державну службу;
– виконавчо-розпорядча діяльність, тобто безпосереднє
управління різними сферами життя населення на певній
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території, організація виконання загальнодержавних розпоряджень, здійснення контролю за цим процесом;
– місцевий орган виконавчої влади, який є структурно
організованим, з наявним штатним розкладом, а також
необхідним, матеріальним, фінансовим та іншим забезпеченням (приміщення, оргтехніка, транспорт).
Вважаємо, що визначені вище ознаки органів місцевої
виконавчої влади повинні виступати критеріями розмежування їх від органів місцевого самоврядування.
На практиці часто трапляються випадки створення
численних допоміжних органів, на які переносяться функції
основних ланок на місцях [130, 131, 171, 172, 178].
Так, місцеві державні адміністрації можуть створювати
консультативні, дорадчі, інші допоміжні органи, служби, комісії. Видається, що «обростання» місцевих органів виконавчої влади всілякими комісіями, комітетами і т. д. призводить
до гіпертрофії одних органів і зменшення реальної ролі
інших – базових. Звичка реагувати на критичні ситуації саме
в такий спосіб, на нашу думку, призводить до порушення
нормальних зв’язків органів виконавчої влади на місцях, до
дублювання і паралелізму. Не випадково періодично ухвалюються рішення про упорядкування і скорочення консультативних, координаційних та інших органів, але, на жаль,
вони знову відроджуються.
Кожен етап соціально-економічного розвитку нашої
держави, як правило, супроводжується відповідними змінами в управлінській структурі, спрямованими на поліпшення
діяльності апарату виконавчої влади на всіх рівнях. У зв’язку
з цим доцільно докладніше розглянути становлення виконавчої влади на місцях в історичному аспекті.
Конкретні комбінації різних форм державної виконавчої влади та самоуправління територіями визначаються історичними, географічними, соціально-культурними,
економічними та іншими особливостями держави. З огляду на ці чинники нині в Україні триває пошук удосконалення оптимальної моделі взаємодії місцевого самоврядування з урядом та урядовими периферійними структурами. Україна як демократична держава не може обійтися
без децентралізації своєї виконавчої влади, оскільки жорстка централізація цієї влади властива лише тоталітарним
режимам.
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У теорії та практиці державного будівництва розрізняють, як правило, дві форми децентралізації. Перша становить демократичну децентралізацію, коли йдеться про делегування частини державної виконавчої влади на рівень
відповідних територіальних громад та їх органів. Ця форма
існує у Великій Британії, Канаді, Австралії тощо, її прийнято
називати англосаксонським типом місцевого самоврядування.
Сутність іншого типу місцевого самоврядування полягає в адміністративній децентралізації, тобто створення на
місцях спеціальних урядових органів (місцевих державних
адміністрацій, префектур тощо), які становлять т. зв. виконавчу вертикаль. Цей тип існує в поєднанні з класичним у
Франції, Італії та інших державах. Таке поєднання форм місцевого самоврядування отримало назву французького або
континентального типу [13, с. 349].
Останнім часом у науковій літературі дедалі частіше
порушуються питання становлення місцевого управління
в Україні, зокрема в політико-правових актах Української
Народної Республіки – незалежної української держави, що
була проголошена в листопаді 1917 року, – містяться перші
відомості про загальні принципи «державної адміністрації»,
місцевого управління і місцевого самоврядування. Більш
конкретно про це йдеться в роботах голови Центральної
Ради М. С. Грушевського.
У брошурі «Хто такі українці і чого вони хочуть?»
М. С. Грушевський виступив із такою пропозицією: «Щоб не
було ніякої тісноти від власті людям, щоб вона не коверзувала людьми, не накидала їм своєї волі, не має бути іншої
власті, тільки вибору народного. Се називається устроєм
демократичним – щоб народ сам собою правив. Як у селі все
має становити вибрана сільська управа, так має бути в
повіті, у губернії і всім краї» [14, с. 10].
Однак на пропозицію вченого не надійшли позитивні
відгуки, і тому М. С. Грушевський, усвідомлюючи, що потрібно подолати труднощі перехідного періоду, у праці «Вільна
Україна» вказує: «завданнями найближчих днів являється
організація українських комітетів по волостях і містах, де
їх ще нема, комітетів повітових так саме, і об’єднання їх у
густу організовану сіть – губернську, об’єднану губернськими українськими комітетами. Після переведення цієї роботи
повітові й губернські комітети повинні бути вибрані деле-
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гатами з місцевих комітетів, від організацій, просвітніх,
економічних і партійних, які працюють у сім окрузі – по
організаційній схемі Центральної Ради...» [15, с. 5].
Як бачимо, М. С. Грушевський зробив ставку на місцеве
самоврядування, а про управління з боку державних органів
ним не сказано ані слова, хоча саме через його недосконалість Центральна Рада так і не змогла обстояти і зміцнити
незалежність Української Народної Республіки. На підтвердження цього наводимо слова історика Д. Дорошенка, діяча
Центральної Ради: «... опанувавши осередок, Київ та й те не
цілком, представники Центральної Ради зовсім не зуміли
опанувати провінцію, яка жила своїм життям і прислухалася
все ще до Петербурга й Москви; не змогли зорганізувати ні
вірного собі адміністративного апарату на місцях, ані використати стихійний порив серед військових мас» [16, с. 78].
Нами не дарма так детально розглядається цей період,
щоб не повторювати ті ж помилки. Адже постає та ж проблема управлінських кадрів державного апарату, тривають
пошуки оптимальних форм державного управління взагалі
й ефективного місцевого управління зокрема. Ці проблеми стосувалися й універсалів Центральної Ради, де було
закладено основи української державності. Так, І Універсал (виданий 10 червня 1917 року) зберіг існуючу систему
місцевого самоврядування і тільки порушував питання
про її українізацію.
У листопаді 1917 року був виданий ІІІ Універсал. У документі проблема співвідношення державного управління і
місцевого самоврядування виглядає так: «...вжити заходів до
закріплення і поширення прав місцевого самоврядування,
що є органами найвищої адміністративної влади на місцях, і
до встановлення тісного зв’язку і співробітництва його з органами революційної демократії, що може бути найкращою
основою вільного демократичного життя» [17, с. 79].
Отже, місцевому самоврядуванню знову надаються
широкі права, але межі цих прав визначатиме Генеральний
секретаріат внутрішніх справ, тобто звичайне міністерство,
на яке покладається і контрольна функція державного
управління на місцях.
У проекті Конституції Української Народної Республіки
зазначалося: «Не порушуючи єдиної своєї власті, Українська
Народна Республіка надає своїм землям, волостям і громадя-

Розділ 1. Понятійно-нормативна сутність адміністративно-правового
регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади в Україні

19

нам право широкого самоврядування, додержуючи принципу децентралізації» [18,с. 96].
Окрім того, у Конституції було ще дві статті, які розкривають зміст місцевого управління. Так, радам і управам
(аналогам наших колишніх виконкомів) громад, волостей і
земель «належить єдина безпосередня місцева влада: міністри
Української Народної Республіки тільки контролюють і координують їх діяльність, безпосередньо і через визначених
ними урядовців, не втручаючись до справ, тім Радам і Управам призначених, а всякі спори в цих справах вирішує Суд
Української Народної Республіки» [18, с. 97].
Проте українська держава незабаром припинила своє
існування, а тому не вдалося перевірити на практиці таку
модель взаємовідносин інститутів державної влади і місцевого самоврядування.
З перемогою радянської влади утверджується нове
розуміння територіального управління як управління
справами на місцях в особі місцевих рад. Прийняті Конституції УРСР 1919, 1937 і Конституція 1978 року цілком відкинули інститут місцевого самоврядування. Територіальну організацію влади представляли лише місцеві органи
державної (виконавчої) влади, а саме: обласні, районні,
міські, районні в містах, селищні, сільські ради депутатів
трудящих (а за Конституцією УРСР 1978 р. – ради народних депутатів).
Виконавчими і розпорядницькими органами місцевих
рад були виконкоми, що здійснювали деякі внутрішньоорганізаційні функції: скликали сесії рад, організовували підготовку і проведення виборів до рад тощо. Виконкоми мали
право вирішувати всі питання, віднесені до ведення рад, за
винятком тих, які вирішувалися тільки сесією рад. Ради
обирали голову виконкому (за рекомендацією парткому), і
саме він формально був головною посадовою особою тієї чи
іншої адміністративно-територіальної одиниці.
Доволі розгалуженою мережею в апараті управління
місцевих рад були відділи і управління виконкомів, створення яких належало до компетенції самих рад. Відділи і
управління створювалися місцевими радами, за винятком
сільських, селищних і районних у містах. У своїй діяльності
вони підпорядковувалися раді, її виконкому і вищому органу
державного управління.
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Водночас реальна влада належала структурі партійної
влади на чолі з першим секретарем. Місцеві ради мали всю
повноту влади на певній території, тобто виконували функції місцевої влади і були «державними органами управління
на місцях».
Коли в перехідний період (кінець 80-х років) авторитет партійної влади розпочав занепадати, політичні сили
вдалися до посилених пошуків більш оптимальної моделі
організації влади в цілому і влади на місцях зокрема.
Набуття Україною рис суверенної держави на початку
90-х років і визнання концепції розподілу гілок влади призвело до суттєвої зміни статусу органів місцевої влади.
Першим документом, у якому було зроблено спробу
розподілу повноважень гілок влади, зокрема і розмежування
місцевого самоврядування і державного управління, була
Декларація про державний суверенітет України, яка прийнята 1990 року [19]. Де-юре було прийнято концепцію розподілу влади, яка спричинила істотну зміну правового статусу
органів публічної влади і характеру взаємин між ними і у
центрі, і на місцях. Закон «Про місцеві ради народних депутатів Української РСР і місцеве самоврядуванні» від 7 грудня
1990 року [20] не урегулював проблему щодо перерозподілу
влади. Місцеві ради ставали одночасно і органами місцевого
самоврядування, і органами державного управління на місцях. Де-факто принцип розподілу влади було здійснено з
прийняттям Акта проголошення незалежності України.
Однак згадувана нами Конституція СРСР 1978 року [21], як і
раніше, закріплювала повновладдя місцевих рад і статус виконкомів як виконавчих і розпорядницьких органів рад, які
обираються останніми і є їм же підзвітними.
Насправді реальний розподіл влади на законодавчу в
особі Верховної Ради і виконавчу на чолі з Президентом відбувся лише подальшими роками. Місцеві ради з органів державної влади трансформувалися в органи місцевого самоврядування, а виконавчу владу на місцях розпочали здійснювати державні адміністрації на чолі з представниками
Президента України.
З цього приводу Закон України «Про Представника
Президента України» від 5 березня 1992 року [22] визначив
правовий статус місцевих органів виконавчої влади і встановив виконавчу вертикаль від Президента України до
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обласних і районних державних адміністрації. Головна мета
полягала в тому, що представники Президента України в
областях, містах Києві і Севастополі призначалися і звільнялися з посади безпосередньо Президентом і йому ж були
підконтрольні; Представники Президента в районах, районах
міст Києва і Севастополя призначалися і звільнялися також
Президентом, але за представленням Представника Президента вищого рівня. На них покладалося загальне керівництво місцевою державною адміністрацією, координація
діяльності органів, підлеглих міністерствам і центральним
органам державної виконавчої влади, захист державних інтересів України і забезпечення законності, прав і свобод громадян, а також контроль за виконанням місцевих бюджетів.
Отже, на нашу думку, це дослідження спонукає нас до
висновку, що місцеві органи виконавчої влади, засновані на
виконавчо-розпорядницьких органах районних і обласних
рад, відокремились від органів місцевого і регіонального самоврядування, насамперед в особі представницьких органів.
Таке розмежування було обумовлене необхідністю створення системи органів виконавчої влади на чолі з Президентом,
а також – розмежуванням функцій і повноважень між місцевими державними адміністраціями як органами державного управління і місцевим самоврядуванням, що стало самостійною формою реалізації публічної влади.
Підсумком реорганізації влади став Закон «Про місцеві
ради народних депутатів, місцеве і регіональне самоврядування» [23], відповідно до якого частина повноважень від
обласних і районних рад передавалася Представникам Президента. На районному й обласному рівнях ради позбавлялися власних виконавчих органів і набули характеру винятково представницьких органів.
Зазначимо, що ця модель, докорінно змінивши всю систему влади, крім плюсів, мала і мінуси. Представники Президента не мали зворотного зв’язку з Кабінетом Міністрів України. Внаслідок нечіткості розподілу компетенції між державними адміністраціями (як органами виконавчої влади на
місцях) і місцевими Радами породжувалося певне «двовладдя».
Вплив уряду на призначення представників Президента і
керівництво їхньою діяльністю був занадто слабкий, а Адміністрація Президента України не могла забезпечити тісну
взаємодію між місцевими держадміністраціями й урядом. Не
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дивно, що ці фактори сприяли загостренню конфліктів між
вищими законодавчими органами країни і виконавчою владою на місцях.
Тому представлену модель було ліквідовано Законом
України від 3 лютого 1994 року «Про формування місцевих
органів влади і самоврядування» [24]. У зв’язку з цим інститут місцевих державних адміністрацій було скасовано, а функції місцевих органів державної влади в повному обсязі знову
перейшли до компетенції рад.
Однак і цю модель організації влади та управління на
місцях було змінено. Згідно із законом від 28 червня 1994 року
«Про внесення змін і доповнень до Закону України «Про
формування місцевих органів влади і самоврядування» [24],
повне управління на місцях делеговано головам відповідних
рад і виконавчих комітетів, які їх очолили. На основі цього
переконуємося, що відбувається дублювання радянської моделі управління, яка й цього разу демонструє свою нежиттєздатність. Тому 8 червня 1995 року Президентом і Верховною Радою України було підписано Конституційний договір
«Про основні засади організації і функціонування державної
влади і місцевого самоврядування в Україні на період до
прийняття нової Конституції України» [25]. Відповідно до
цього договору було утворено єдину виконавчу вертикаль,
нижньою ланкою якої була система місцевих державних адміністрацій з вертикальним підпорядкуванням. Одночасно в
обласних і районних радах було скасовано виконавчі органи,
чим забезпечилося практично повне виведення виконавчої
влади з-під впливу Верховної Ради України.
Указом Президента України від 21 серпня 1995 року
було затверджено Положення про відповідні державні адміністрації (Положення про обласну, Київську, Севастопольську
міську державну адміністрації, затверджене Указом Президента України від 21.08.1995 р.; Положення про районні, районної
в містах Києві і Севастополі державні адміністрації, затверджене Указом Президента України від 21.08.1995 р.) [26]. Відповідно до них державні адміністрації визнавалися органами
державної виконавчої влади у відповідній адміністративнотериторіальній одиниці України, складовими єдиної системи органів державної виконавчої влади, утвореними Президентом України і підлеглими голові держави, а також уряду
України. Головою держадміністрації Президент зобов’язаний
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був призначати особу, обрану головою відповідної ради, чим
передбачалося забезпечити надійний зв’язок і координацію
дій між місцевими органами державного управління і органами місцевого самоврядування.
Новий період у становленні інституту місцевої державної адміністрації відкрила прийнята 28 червня 1996 року Конституція України. Конституція фактично замінила поняття
«органи державного управління» поняттями «виконавча влада», «органи виконавчої влади» і «місцеві органи виконавчої
влади». Останні стали самостійними від представницьких
органів у структурно-функціональному аспекті. Але ослабнули відносини по вертикалі – замість подвійного підпорядкування виникли лише деякі функціональні зв’язки. Конституційна формула єдиної системи виконавчої влади не була
наповнена реальним змістом.
Ст. 118 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» закріпила положення про те, що виконавчу владу в
областях і районах, містах Києві і Севастополі здійснюють
місцеві державні адміністрації, очолювані головами, яких призначає і звільнює з посади Президент України за поданням
Кабінету Міністрів України. Під час здійснення своїх повноважень вони цілком відповідальні перед Президентом і Кабінетом Міністрів, підзвітні і підконтрольні органам виконавчої
влади вищого рівня. Акти голів місцевих держадміністрацій
можуть бути скасовані Президентом України або головою
місцевої держадміністрації вищого рівня. Крім контролю з
боку органів виконавчої влади, діяльність голів обласних і
районних держадміністрацій контролюється відповідними
радами, що мають право виявити голові недовіру.
Отож, в Україні впродовж так званого перехідного періоду (1990–1996) було здійснено реорганізацію влади на місцях
від партійних структур і контрольованих ними державних рад
до місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування. Упродовж цього періоду статус місцевих органів виконавчої влади істотно змінювався разом зі змінами в
політичному і громадському житті держави. Сьогоднішнє становище місцевих державних адміністрацій, розподіл повноважень між ними й органами місцевого самоврядування детальніше розглядатиметься в інших розділах монографії.
Саме на подальшому етапі адміністративної реформи
Верховна Рада прийняла Закон України «Про місцеві держав-
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ні адміністрації» [12], яким уперше на законодавчому рівні
забезпечено правове регулювання діяльності органів виконавчої влади на місцях.
У цілому ж органи управління на місцях є соціальним
інструментом, покликаним поєднати інтереси мешканців і
діючих на певній місцевості численних державних і приватних систем [27, с. 46].
Органи виконавчої влади на місцевому рівні також
мають значне ресурсне забезпечення своєї діяльності щодо
реалізації владних повноважень: правове, інформаційне, економічне, технічне та ін.
З огляду на те, що місцеві органи виконавчої влади
також входять до системи центральних органів виконавчої
влади, що, своєю чергою, забезпечує одночасність виконання
ними владних функцій у всіх регіонах України, згідно з
пунктом 7 в 5) Указу Президента України від 9 грудня 2010 року
№ 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» Кабінету Міністрів України доручено
опрацювати питання оптимізації механізму реалізації державної політики на місцевому рівні, зокрема щодо функціонування територіальних органів центральних органів виконавчої влади [28].
Досліджуючи історію розвитку та становлення місцевих
органів виконавчої влади в Україні, можна зробити висновок,
що наукова і практична значущість їх удосконалювання полягає в тому, що їх діяльність тією чи іншою мірою впливає на
більшість населення країни, і містить заряд, який визначає
навіть не стільки ставлення до реформ, скільки соціальноекономічну стабільність в Українській державі.
Отже, на основі здійсненого дослідження можна дати
таке визначення органу місцевої виконавчої влади: це державний орган, який є складовою єдиної системи органів державної виконавчої влади зі здійсненням на підставі державновладних повноважень публічних державних функцій щодо
забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку,
реалізації державної політики у визначених законодавством
сферах управління та обов’язковості дотримання прав і свобод громадян на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, у своїй діяльності підзвітний та підконтрольний органам виконавчої влади вищого рівня та утримується
за рахунок державного бюджету
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1.2. Методологія дослідження адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади
Формування належного адміністративно-правового
регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади
в Україні в умовах частої зміни політичних еліт і формування ефективного механізму її реалізації неможливе без
розробки основних напрямів цієї політики і науково обґрунтованих принципів побудови адміністративно-правових форм
діяльності місцевих органів виконавчої влади, глибокого
аналізу умов і чинників, що впливають на ефективність їх
функціонування. Для цього необхідне відповідне наукове і
методичне забезпечення адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади.
Для будь-якої науки проблема визначення методології
дослідження актуальна. Науку як своєрідний, цілісний та самостійний спосіб пізнання світу визначають два його компоненти: предмет і метод. Предметом нашого дослідження є
сутність і адміністративно-правове регулювання повноважень місцевих органів виконавчої влади та їх відповідна
правозастосовна практика. Якщо предмет – це чітко визначений зміст, якість і закономірність, у яких реальність
(дійсність) постає перед дослідником, то метод – це шлях –
спосіб або засіб осягнення сутності предмета пізнання. Метод можна також визначити як сукупність прийомів і способів емпіричного та теоретичного пізнання. Виникнення нової
галузі наукового знання завжди пов’язане зі змістовою
диференціацією наукових уявлень людини про світ (об’єктивним процесом розвитку науки), виокремленням сутнісно
нового змісту в існуванні досліджуваної реальності (визначенням предмета) та побудовою засобів пізнання цієї реальності (створенням методу).
Методологія науки (від метод і грец. λόγος – вчення) –
термін, що залежно від контексту може сприйматися в
різних значеннях: або як сукупність прийомів дослідження,
що застосовуються в певній науці, або як учення про методи
пізнання й перетворення дійсності. Розробка проблем методології науки виникає у зв’язку з необхідністю усвідомлення
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наукою своєї природи, принципів і методів, що лежать в
основі пізнання дійсності та відтворення її в мисленні.
Особливого значення проблеми методології науки набувають у зв’язку із сучасним бурхливим розвитком науки, з
тенденцією до вищого рівня узагальнення, коли дедалі складніше простежити безпосередній зв’язок між емпіричними
фактами та їхнім теоретичним осмисленням. Відтак виникає
необхідність осмислити і метод дослідження, і основоположення та закономірності розвитку теорій, що відображається в прагненні до створення метатеорій.
Загальною методологією всіх конкретних наук оголошує себе діалектичний матеріалізм, який вирішує питання
про природу методів і основоположень конкретних наук.
Матеріалістично урегульовуючи питання про співвідношення законів мислення і законів буття, діалектичний
матеріалізм стверджує об’єктивність змісту людського мислення. Мислення сягає істини унаслідок того, що воно підлягає тим же законам, що й об’єкт. Вивчаючи закони розвитку
об’єктивної дійсності, діалектичний матеріалізм одночасно є
логікою пізнання, логікою побудови наук, теорій. Всі категорії діалектичного матеріалізму охоплюють вирішення питання про взаємозв’язок мислення і буття. Тому щодо конкретних наук категорії діалектичного матеріалізму виступають як світоглядно-методологічні [29, с. 42]. В основі будьякої методології наукових досліджень покладена методика.
Методику розуміють як сукупність прийомів дослідження,
включаючи техніку й різноманітні операції з фактичним
матеріалом [30, с. 56].
Методика дослідження – це сукупність принципів, способів і методів, за допомогою яких буде вирішено проблему
дослідження [31, с. 48].
Вважаємо, що методологія дослідження адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих органів
виконавчої влади – це послідовність конкретних процедур,
реалізація яких забезпечує досягнення мети дослідження.
Вважаємо, що процедура дослідження адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих органів виконавчої
влади – це встановлений порядок виконання прийомів і способів дослідження. Прийом розглядаємо як окрему дію для
досягнення мети дослідження, а спосіб – це система дій, що
застосовуються під час виконання дослідження.
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Методика дослідження, на нашу думку, під час вирішення конкретної проблеми чи завдання, має сталу структуру, основними компонентами, зокрема у цьому випадку,
якої є:
1) теоретико-методологічна частина, на основі якої
адміністративно-правове регулювання діяльності місцевих
органів виконавчої влади розглядається як самостійний та
важливий напрям удосконалення правового регулювання
діяльності місцевих органів влади з метою утвердження в
Україні демократичних принципів поділу влади та реалізації
ефективної політики місцевого самоврядування;
2) історико-теоретична, що передбачає дослідження
явищ, процесів з урахуванням зв’язків і взаємозалежностей
між ними. Так, наприклад, у роботі досліджено взаємозв’язок і відмінність адміністративно-правового регулювання
діяльності місцевих органів виконавчої влади та виконавчої
влади зокрема, взаємодію з центральними органами виконавчої влади, визначено дискусійні аспекти в означеній сфері та запропоновано конкретні напрями удосконалення механізму адміністративно-правового регулювання діяльності
місцевих органів виконавчої влади;
3) практична, тобто узагальнення результатів дослідження як логічне завершення наукового пошуку, їх аргументація.
На цій основі у роботі обумовлено необхідність ліквідації подвійного підпорядкування під час формування місцевих органів виконавчої влади, обґрунтовано пропозиції
щодо удосконалення повноважень і функцій місцевих органів виконавчої влади, визначення меж компетенції цих органів і меж державного управління на місцевому рівні, доведено
необхідність розширення сфери застосування адміністративних договорів у діяльності місцевих органів виконавчої
влади тощо.
Підґрунтям застосування відповідної методології у
будь-якій науковій роботі є принцип наукових досліджень,
який за своєю сутністю є початком, базою, він в основі
певної сукупності фактів, теорій, наук [59–32, с. 80].
Варто розглянути ті принципи, які становили основу
застосування різних методів дослідження адміністративноправового регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади.
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Складовим елементом системи принципів наукових
досліджень повинен бути принцип історизму. Адже нівелювання історичною складовою дослідження явища не дає
змогу всебічно висвітлити досліджувану проблематику, розкрити зміст і сутність питання. Розгляд кожного питання з
точки зору його виникнення, головних етапів розвитку і чим
воно стало тепер, має неабияке значення для всіх наук.
З метою уникнення однобічності дослідження адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих
органів виконавчої влади у монографії застосовано принцип взаємозв’язку системи із зовнішнім середовищем. Його
сутність у тому, що, досліджуючи діяльність місцевих органів
влади як самостійну складову системи державних органів,
ураховувалися всі суттєві взаємозв’язки з іншими органами
державної влади, виокремлювалися відмінні ознаки у їхній
діяльності та обґрунтовувались напрями удосконалення правового регулювання координації та взаємодії такої діяльності.
Ще один принцип, який посідає особливе місце у монографії, – об’єктивізму (розділи 1, 2, 3). Упродовж усього
дослідження витримана чітка позиція актуальності та важливості теоретичного осмислення адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих органів виконавчої
влади. Проте ми ґрунтовно зважали й на протилежні погляди різних науковців: і фахівців у сфері відомчої науки, і провідних теоретиків інших галузей права, зокрема зарубіжних.
Важливий принцип, який дає змогу підсилити теоретичні висновки практичними прикладами, є принцип єдності теорії та практики. Так, у монографії на достатньому рівні
досліджена й проаналізована практика роботи місцевих
органів влади.
Загальний, який притаманний всім дослідженням, – це
принцип розвитку. Кожне наукове дослідження повинно
приносити щось нове в науку, відтак забезпечувати стабільний прогрес науки в цілому. З іншого боку, науковий пошук
повинен сприяти розвитку правової культури юриста, на
чому доволі слушно наголошує професор С. С. Сливка [33, с. 47].
Для логічного впорядкування застосування різних методів наукових досліджень використовувались окремі наукові
підходи. Підхід розуміємо як спосіб організації принципів і
методів дослідження адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади.
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Зазначимо, що кожна галузь науки має свої, властиві
тільки їй методи дослідження, проте часто для повного
дослідження предмета застосовують як додаткові методи
інших наук.
Сьогодні ні в юридичній науці, ні в інших науках немає
єдності щодо структури методології наукових досліджень.
Очевидно, інакше й не може бути, адже кожен науковець
вносить щось власне у загальний розвиток науки, визначаючи ті чи інші методики, створюючи нові підходи до пізнання предмета дослідження. Слід виокремити деякі з таких
підходів.
До арсеналу методології відомий теоретик права
П. М. Рабінович зараховує:
1) філософсько-світоглядні підходи – матеріалістичний
чи ідеалістичний, діалектичний чи метафізичний;
2) загальнонаукові методи – системний, структурнофункціональний, сходження від абстрактного до конкретного і від конкретного до абстрактного, формально-логічні
процедури: аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, експеримент, підведення менш загального поняття під більш
загальне;
3) частково-наукові методи – конкретно-соціологічний, порівняльний, формально-догматичний, конкретноісторичний;
4) спеціальні методи – «способи з’ясування норм права,
своєрідні прийоми узагальнення юридичної практики» [34, с. 168].
О. Ф. Скакун вирізняє три групи методів теорії права:
1) загальні (загальнофілософські) – становлять світоглядну основу всіх наук;
2) приватно-наукові (конкретні) – застосовуються до
певних наук;
3) спеціальні – додаткові, допоміжні [35, с. 28].
Н. Н. Крестовськая та Л. Г. Матвєєва виокремлюють загальні, загальнонаукові, міждисциплінарні та спеціальні методи теорії права [36, с. 9].
На нашу думку, методологію дослідження становлять
загальнофілософські методи, конкретно-наукові та емпіричні методи. Зазначимо, що будь-який підхід до визначення
методології наукової роботи є завжди умовний, оскільки з
розвитком пізнання один науковий метод може переходити
з однієї категорії в іншу.
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Методологія групи загальнофілософських методів
дослідження використовується в усіх або в більшості наук,
оскільки будь-яке наукове відкриття має не лише предметний, але й методологічний зміст, спричиняє критичний перегляд прийнятого досі понятійного апарату, чинників, передумов і підходів до інтерпретації матеріалу, що
вивчається.
Традиційно провідним у наукових дослідженнях є метод філософської діалектики. Діалектика як метод пізнання
природи, суспільства і мислення, розглянута в єдності з
логікою і теорією пізнання, тому, як зазначає І. Б. Усенко, на
думку В. Шейка та Н. Кушнаренка, є фундаментальним науковим принципом дослідження багатопланової і суперечливої
дійсності в усіх її виявах [37, с. 58].
Діалектичний метод наукового пізнання державноправових процесів і явищ у сфері адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих органів виконавчої
влади дав змогу розглянути їх у розвитку і взаємозв’язку з
суспільством, виявити сталі закономірності та тенденції
становлення системи місцевих органів державної влади в
Україні.
Філософські вчення, провідними ідеями яких є філософські концепції наукового пізнання та діалектичний метод, визначають загальний підхід до вивчення проблеми
діяльності органів місцевої влади в цілому та спрямовані на
вирішення глобальних, стратегічних завдань, які виникають
у цій сфері.
Як доречно зазначає вітчизняний теоретик права
І. Б. Усенко, нині жодна з основних філософських систем
(матеріалізм, ідеалізм, позитивізм) не має монополії на
істину, а сучасна наука щоденно породжує нові філософські
підходи, які більшою чи меншою мірою містять своє раціональне зерно і загалом збагачують методологічний арсенал
дослідників [37, с. 241].
Філософська методологія є загальною для широкої
сукупності явищ (наприклад, явищ суспільного життя людини) і потребує систематичного, послідовного та логічного
викладу, оскільки обґрунтовується через логічний аналіз
загальних формальних властивостей цієї предметної сфери.
Ця форма методології розкриває загальну своєрідність цілей
конкретної науки чи галузі наукового знання – своєрідність,
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зумовлену загальними властивостями та змістом предмета
науки [38, с. 91; 39, c. 12].
Безперечно, що поглиблення філософсько-правових
напрямів наукового пошуку є перспективним напрямом
розвитку методології вітчизняної правничої науки.
У структурі конкретно-наукових методів активно застосовується системний підхід. Норми права, перебуваючи
у певній системі, є частиною системи права, при чому кожна норма права пізнається через зв’язки з іншими нормами права.
Сутність цього підходу полягає у комплексному дослідженні великих і складних об’єктів (систем), вивченні їх як
єдиного цілого з узгодженим функціонуванням усіх елементів і частин. Під конкретними методами юридичних наук розуміється сукупність принципів, прийомів, правил, способів і
засобів дослідження конкретних об’єктів (явищ, предметів,
фактів). Вони є сукупністю частини пізнавальних прийомів,
певною їх комбінацією, набір яких залежить від природи
об’єкта й умов процесу пізнання [40, с. 92].
Системний підхід виявляється у взаємозв’язку та взаємодії законодавчих актів, узгодженні кожного нового законодавчого акта з конституційними нормами, актами своєї та
інших галузей права, а також із тими, що передбачають юридичну відповідальність за порушення чинного законодавства,
підкреслює Н. М. Оніщенко [41, с. 82].
Структурно-функціональний підхід, який також застосовувався у дослідженні, передбачає виокремлювання елементів досліджуваного явища.
Функціональний аналіз як метод наукового пізнання
покликаний дати наукове обґрунтування кількісному та
якісному складу організаційних і правових форм адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих органів
виконавчої влади.
Основними складовими зазначеного методу є опис
діючої системи органів виконавчої влади і встановлення
критеріїв сфери виявлення їх управлінських функцій. Перша
складова покликана виявляти закономірності функціонування управлінської системи:
1) вивчення побудови апарату державного управління
органів місцевої виконавчої влади і процесу здійснюваних ним
функцій з метою правового оцінювання його діяльності;
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2) установлення негативних сторін і виявлення причин
їх появи.
Для вивчення закономірностей, на нашу думку, необхідно:
а) визначити принципи, з огляду на які побудований
орган місцевої виконавчої влади, якість праці його структурних підрозділів, їх внутрішні і зовнішні взаємозв’язки;
б) виявити функції управління, згрупувати їх за спорідненими ознаками і встановити, як вони розподілені між
підрозділами;
в) установити правильність розмежування відповідальності, прав і обов’язків між державними службовцями і посадовими особами відповідно до займаної посади.
За допомогою функціонального аналізу нами структуровано основні підходи адміністративістів щодо характеристики органів виконавчої влади. Зокрема виокремлено два
основні напрями.
Представники першого напряму надають пріоритет
думці, що органами виконавчої влади є всі більш-менш
структуровані ланки системи виконавчої влади, при цьому
визначаючи їх як «структурний підрозділ державно-владного механізму (державного апарату), що створюється спеціально для повсякденного функціонування в системі
поділу влади з метою втілення в життя різноманітних економічних, соціально-культурних та адміністративно-політичних програм» [42, с. 77; 43, с. 46; 44, с. 7], до яких включають міліцію, державну адміністрацію залізничного транспорту «Укрзалізниця» тощо [45, с. 32; 65]. Підкреслимо, що
такої ж позиції дотримується і законодавець, наділяючи
статусом органу виконавчої влади певні структурні елементи центральних органів виконавчої влади, як-от міліція, котра є невід’ємною частиною окремих органів виконавчої влади (наприклад, міліція підпорядкована Міністерству внутрішніх справ) [46].
Прибічники другого напряму вбачають в органах виконавчої влади найперше певне структурно-функціональне
відмежування від інших державних органів. Так, до ознак,
які характерні державним органам у цілому, професор
В. М. Шаповал пропонує відносити насамперед виокремленість органу як порівняно самостійної частини державного
механізму (апарату) і наділення його державно-владними
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повноваженнями з метою безпосередньої участі в реалізації
функцій держави. Державний орган – це відокремлена і
порівняно самостійна частина (елемент) механізму держави,
яка наділена юридично встановленими владними повноваженнями для здійснення визначених завдань, що безпосередньо пов’язані з реалізацією тієї чи іншої функції держави [47, с. 12]. Тобто вони повинні мати «спеціальний, конституційний» статус. У цьому сенсі в літературі справедливо
зазначається: «Суттєвою організаційно-структурною особливістю міністерств і державних комітетів та деяких інших
центральних органів є те, що вони мають у своєму підпорядкуванні місцеві ланки (органи), які створюють разом з
апаратом центрального органу так звану систему відповідного міністерства, державного комітету тощо» [48]. Ще
одним підтвердженням цього може слугувати витяг з Указу
Президента: «Центральні органи виконавчої влади можуть
мати свої територіальні органи, що утворюються, реорганізовуються і ліквідовуються в порядку, встановленому законодавством» [49, с. 16].
Безумoвнo, органи викoнавчoї влади можуть створювати свої органи як представництва на місцях, чи як допоміжний орган спецiальнoї компетенції. Але структурно ці
створені органи будуть не органами виконавчої влади, а
органами системи органів виконавчої влади, що, як
відoмo, за суттю не одне й те ж.
Окрім того, не можна не погодитись з iснуючою думкою
про обов’язкову наявність дискреційних повноважень в органах виконавчої влади, що надає йому статус органу влади, а не
oргану управління певного міністерства [50, с. 15–20].
Отже, функціональний аналіз є методом дослідження,
який дозволяє виділити окремі частини системи і самостійно їх вивчити. Його використання дозволяє здійснити
комплексне дослідження адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади [51, с. 32].
У межах цього підходу застосовувався порівняльноправовий метод дослідження. Загальновизнано положення
про те, що порівняльно-правовий метод дослідження полягає у зіставленні правових явищ і виявленні у них і загальних, і особливих рис [52, с. 392–395].
Практичне втілення цього методу дозволило зіставити
окремі аспекти.
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До методів, що застосовуються на емпіричному рівні
досліджень, належать аналіз, синтез, спостереження.
Завдання наближення абстрактного вираження правових норм, якими урегульовуються різні аспекти адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих органів
виконавчої влади до тих ситуацій чи подій, які відбулися,
вирішувалося за допомогою застосування методів аналізу та
синтезу. За допомогою аналізу як методу пізнання зроблено
поділ предмета дослідження, тобто адміністративно-правове регулювання повноважень місцевих органів виконавчої
влади на частини: правове регулювання та адміністративне
регулювання. Синтез, навпаки, дозволив з’єднати ці частини
і дослідити їх як одне ціле.
Серед методів, які застосовуються на емпіричному
рівні, поширене й ефективне спостереження. Воно застосовувалося у процесі збору та аналізу різноманітних висловлювань відповідних суб’єктів права з приводу досліджуваного явища (визначних юристів-практиків, політиків або
використання опублікованих наукових праць, а також матеріалів преси).
Відомо, що нові наукові й накопичені знання перебувають у діалектичній взаємодії. Найкраще і прогресивне зі
старого переходить у нове, надаючи йому силу й дієвість.
Інколи забуте старе знову відроджується на новій науковій
основі і живе другим життям в іншому, досконалішому
вигляді. А тому, перш ніж вивчити сучасний стан, необхідно
з’ясувати генезис і розвиток певного явища. У цьому зв’язку
особливого значення набувають вивчення історичного досвіду, аналіз та оцінювання історичних подій, фактів, попередніх теорій у контексті їх виникнення, становлення та
розвитку. Отже, історичний метод дає змогу дослідити виникнення, формування і розвиток процесів і подій у хронологічній послідовності. У монографії історичний метод застосовувався для дослідження правової думки ранніх періодів
становлення місцевої влади.
Оскільки монографія присвячується розгляду актуальних правових засад адміністративно-правового регулювання
повноважень місцевих органів виконавчої влади, то всі інноваційні, організаційні заходи і тактичні прийоми, що висвітлені у дослідженні, змістовно перевірені практикою діяльності таких органів. Це головна методологічна стратегічна
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вимога, якою керуємося. Зокрема, функціонально-логічна
методологія працює під час визначення родової означеності
та сутнісних відмінностей понять і категорій, що вживаються у цій сфері. Цей підхід, застосований у монографії, дає
можливість простежити динаміку, ґенезу змін в організаційно-правовому аспекті функціонування місцевих органів
виконавчої влади. Керівництво саме такою методологією
дозволяє простежити і науково висвітлити особливості адміністративно-правового регулювання повноважень місцевих
органів виконавчої влади.
Особливого значення для вивчення стану діяльності
місцевих органів виконавчої влади та для визначення
основних пріоритетів удосконалення їх діяльності набув
метод анкетування. Так, у процесі здійснення анкетування у
Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях опитано 65 сільських, 20 селищних і 10 міських
голів; 65 депутатів обласної ради, 95 працівників районних
державних адміністрацій та 210 працівників обласних державних адміністрацій. Усього 465 респондентів (додаток А).
1.3. Механізм адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади в
Україні
Обрання Україною політичного курсу на євроінтеграцію та перегляд у цьому контексті особливостей існуючої
системи публічної адміністрації диктують необхідність унесення у вітчизняне законодавство глибоких і докорінних
змін. Сучасний механізм адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади через
численні недоліки викликає неабияку потребу у системному
і ґрунтовному аналізі з метою визначення шляхів його
реформування.
В умовах проведення адміністративної реформи та формування дієздатного децентралізованого державного управління на особливу увагу заслуговує правове регулювання
особливостей організації та функціонування такого суб’єкта
державного управління, як місцеві органи виконавчої влади.
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Як відомо, ефективність будь-якої суспільної влади залежить від того, наскільки вона дієва і здатна до реалізації, а
ця здатність – від наявності у її системі відповідного ефективно діючого механізму як реальної організаційної сили,
опанувавши яку, влада розпочинає управляти суспільними
процесами держави. Викладене, на нашу думку, повною мірою стосується і виконавчої влади держави.
Оскільки саме поняття «виконавча влада» використовується вітчизняною адміністративною наукою порівняно
недавно, то механізм виконавчої влади у юридичній літературі ще детально не розглядався. Хоч поняття «механізм»,
«механізм управління» досліджувалися науковцями доволі
ґрунтовно.
З огляду на превалююче твердження, якого дотримується доволі широке коло вчених про об’єктивну та
безпосередню єдність управлінської діяльності та виконавчої влади держави та висновків, що змістовні ознаки державного управління як процесу здійснення виконавчої
влади уособлюються в самому характері цієї влади, обумовленому головним її призначенням, а саме виконанням законів та інших правових актів державних органів, можна зробити висновок про відповідну єдність механізму управління
та механізму виконавчої влади як явищ політико-правової
дійсності, певною мірою однопорядкових. З огляду на це є
всі підстави розглядати визначення механізму державного
управління, механізму виконавчої влади та насамперед
механізму адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади як однопорядкові категорії.
Незважаючи на близькість поглядів багатьох науковців, стале поняття механізму діяльності місцевих органів
виконавчої влади та єдиний підхід у визначенні його складових елементів в юридичній науці радянського періоду
напрацьовані не були.
Так, на думку Ю. О. Тихомирова, «Механізм управління
повинен у повному обсязі відображати взаємодію різних
елементів управління, що мають характер стійких залежностей та причинно-наслідкових зв’язків. Це дозволяє розглядати механізм управління в якості ефективної (з точки зору
суспільства) зброї пізнання реальної дійсності і науково обґрунтованого впливу на процеси, які відбуваються» [53, с. 437].
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Г. В. Атаманчук розглядає механізм державного управління як складну систему державних органів, організованих
відповідно до визначених принципів для здійснення завдань державного управління [54, с. 28].
Б. П. Курашвілі, розглядаючи механізм державного управління, поділяє позиції щодо визначення соціального управління як взаємодії керуючої та керованої систем у процесі
використання об’єктивних законів останньої та умовності
розмежування суб’єкта й об’єкта управління соціальних систем, для яких характерна органічна єдність суб’єктів і об’єктів управління, їх взаємопов’язаність, відносність, обмін
ролями. З огляду на це він робить висновок, що «державне
управління – це, звичайно, вплив, але якщо бути більш точним, то – взаємовплив», а державне управління визначає як
«організаційну співпрацю держави з колективними та індивідуальними членами суспільства, яке забезпечує доцільне
закономірне функціонування та розвиток суспільних відносин» [55, с. 78–79].
На думку Л. П. Юзькова, є два основні підходи до визначення поняття «механізм» – структурно-організаційний та
структурно-функціональний. Згідно з першим підходом механізм характеризується як сукупність певних складових
елементів, що створюють організаційну основу певних явищ,
процесів, а механізм держави – як «сукупність установ», через які здійснюється «державне керівництво суспільством».
Згідно з іншим підходом під час визначення механізму того
чи іншого державно-правового інституту (процесу, явища)
акцентується не тільки на організаційній основі його побудови, але й на його динаміці, реальному функціонуванні.
Л. П. Юзьков надавав перевагу структурно-функціональному
підходу, і з огляду на це у загальному аспекті визначає механізм державного управління як організацію практичного
здійснення державного управління (виконавчо-розпорядчої
діяльності) [56, с. 57, 59].
Трактування поняття «механізму» в енциклопедичній
літературі також не є однозначним. Так, «Словник термінів і
понять з державного управління» визначає це поняття як
«сукупність засобів організації управлінських процесів та
способів впливу на розвиток керованих об’єктів, що базуються
на принципах наукової обґрунтованості, об’єктивності, цілісності, узгодженості з використанням відповідних методів
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управління, спрямованих на реалізацію цілей державного
управління (наприклад, процедури проведення контролю,
етапи прийняття державно-управлінських рішень, політичне прогнозування, методи державного управління, технології зв’язків з громадськістю)» [57, с. 108]. В. Д. Бакуменко,
В. М. Князєв та інші автори «Словника-довідника з державного управління» зазначають, що механізм державного управління – це практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за
допомогою яких органи державної влади впливають на
суспільство, виробництво, будь-яку соціальну систему з
метою досягнення обраних цілей. Схема реального механізму державного управління містить цілі, рішення, впливи,
дії, результати. Комплексний механізм державного управління вони визначають як систему політичних, економічних,
соціальних, організаційних і правових засобів цілеспрямованого впливу органів державного управління [58, с. 116–117].
У Словнику іншомовних слів це поняття закріплено
так: «Механізм – це сукупність проміжних станів або процесів будь-яких явищ» [59, с. 431]. Інший словник механізмом управління вважає «сукупність органів, засобів і способів (методів, прийомів, технологій) взаємодії між двома
підсистемами соціальної організації – керуючої та керованої» [60, с. 124].
Словник термінів і понять, що вживаються у чинних
нормативно-правових актах України», взагалі не вживає
термін «механізм» [37–61, с. 377]. Отже, на нашу думку,
механізм діяльності органів виконавчої влади є складним
і системним утворенням, що органічно поєднує ті чи інші
складові елементи.
Щодо кількості та змісту складових механізму діяльності місцевих органів виконавчої влади, як і з питання
визначення самого поняття «механізм державного управління», в юридичній науці також немає одностайності думок.
Деякі вчені поділяють структурно-організаційне трактування
механізму діяльності місцевих органів виконавчої влади і
виділяють такі його елементи: первинну ланку системи органів управління, відповідні підсистеми, структури органів
управління тощо. Відтак фактично ототожнюються категорії
«механізм управління» та «система органів управління».
Інші – прихильники структурно-функціонального підходу – схиляючись до більш широкого трактування складу
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механізму управління, розходяться у визначенні кількості та
змісту цих складових елементів.
Так, В. Б. Авер’янов це поняття визначає так: механізм
державного управління – це сукупність відповідних державних органів, організованих у систему для виконання цілей
(завдань) державного управління відповідно до їх правового
статусу, та масив правових норм, що регламентують організаційні засади та процес реалізації вказаними органами
свого функціонального призначення. Складовими елементами зазначеного механізму є: 1) система органів виконавчої
влади; 2) сукупність правових норм, що регламентують і
організаційну структуру системи органів виконавчої влади, і
процеси її функціонування та розвитку [62, с. 44].
На думку Н. Р. Нижник і О. А. Машкова, механізм державного управління – це складова системи управління, що
забезпечує вплив на внутрішні (коли йдеться про механізм
управління організацією) та зовнішні (коли говорять про
механізм взаємодії з іншими організаціями) фактори, від
стану яких залежить результат діяльності управлінського
об’єкта. Механізм управління – це категорія управління, що
охоплює цілі управління, елементи об’єкта та їх зв’язки, на
які здійснюється вплив, дії в інтересах досягнення цілей,
методи впливу, матеріальні та фінансові ресурси управління,
соціальний та організаційний потенціали. Реальний механізм управління завжди конкретний, оскільки спрямований
на досягнення конкретних цілей за допомогою впливу на
конкретні фактори і цей вплив здійснюється через використання конкретних ресурсів [63, с. 37, 49].
Р. М. Рудніцька, О. Г. Сидорчук, О. М. Стельмах уважають,
що механізм державного управління – це штучно створена
складна система, призначена для досягнення обраних цілей,
яка має визначену структуру, сукупність правових норм,
методи, засоби, інструменти державного впливу на об’єкт
управління [64, с. 15].
В. Д. Бакуменко та Д. О. Безносенко зазначають, що механізми державного управління – це практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких органи державної
влади впливають на будь-які суспільні відносини з метою
досягнення поставлених цілей. Механізм державного управління виконує роль механізму суспільного самоуправління.
Він може бути відображений такою ланцюговою схемою:
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цілі – завдання – рішення – впливи – дії – результати. Фактори,
що впливають на процеси державного управління, можуть
бути політичними, економічними, соціальними, культурними відповідно до основних сфер суспільної діяльності. Також
відповідно до основних форм державно-управлінської діяльності вони можуть мати політичний, адміністративний і
правовий характер. Найчастіше у державному управлінні
застосовується комплексний механізм, який є системою політичних, адміністративних, економічних, соціальних, гуманітарних, організаційних і правових засобів цілеспрямованого впливу органів державного управління [65].
В. Я. Малиновський тлумачить механізм державного
управління як сукупність засобів організації управлінських
процесів і способів впливу на розвиток керованих об’єктів із
застосуванням відповідних методів управління, спрямованих на реалізацію цілей державного управління [66, с. 136].
Автори книги «Державне управління в Україні: наукові, правові, кадрові та організаційні засади» вважають, що
«механізм управління – це складова системи управління, що
забезпечує здійснення впливу на фактори, від стану яких
залежить результат діяльності управлінського об’єкта. При
цьому механізм має відображати стійкі взаємозалежності та
взаємодії між елементами керованої системи, забезпечувати
узгодження їх інтересів» [67, с. 235–236].
О. В. Федорчак вважає, що механізм державного управління – це складна система, призначена для практичного
здійснення державного управління та досягнення поставлених
цілей, яка має визначену структуру, методи, важелі, інструменти впливу на об’єкт управління з відповідним правовим,
нормативним та інформаційним забезпеченням [68].
Надаючи перевагу структурно-функціональному підходу,
Л. П. Юзьков у загальному визначає механізм державного
управління як організацію практичного здійснення державного управління (виконавчо-розпорядчої діяльності). Для
Л. П. Юзькова управління є реально існуючою організацією
безпосередньої реалізації управлінських цілей, які, «матеріалізуючись» у механізмі управління, втілюються у системі
цілеспрямованого впливу суб’єктів управління на об’єкти
управління, а механізм управління охоплює такі елементи:
об’єкти управління; суб’єкти управління; взаємовплив між
суб’єктами та об’єктами управління. Такий підхід, на його
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думку, дає змогу розкрити статику, яку визначають суб’єкти
та об’єкти управління, що становлять організаційно-структурну основу механізму державного управління і динаміку
механізму управління (комплекс зв’язків і взаємодій суб’єктів та об’єктів управління) [56, с. 57, 60, 62].
О. Ю. Оболенський механізм сучасної держави трактує
як пронизану єдиними, законодавчо закріпленими принципами, засновану на розподілі влади і наявності необхідних
матеріальних придатків систему органів державної влади та
місцевого самоврядування, яка здійснює завдання і функції
держави або забезпечує їх здійснення. Механізм держави
ґрунтується на певних принципах. Їх можна розподілити на
загальні, що належать до механізму держави в цілому, і часткові, дія яких поширюється лише на окремі ланки державного механізму, певні органи або групи органів [69, с. 53–54].
О. Б. Коротич у складі державних механізмів управління вирізняє конкретні державні механізми управління, механізми здійснення процесу державного управління, а також
механізми формування та взаємодії складових систем державного управління. На її думку, конкретні механізми управління (зокрема державного) – це певне знаряддя для здійснення цілеспрямованих перетворень; це сукупність способів,
методів, важелів, через які суб’єкт управління впливає на
об’єкт управління для досягнення певної мети.
Кожний конкретний механізм управління – це насамперед сукупність взаємопов’язаних методів управління, через
використання яких здійснюється практичний вплив держави на суспільну життєдіяльність людей для забезпечення
досягнення конкретної мети, що сприятиме розвитку країни
в обраному стратегічному напрямі із додержанням низки
визначальних принципів [70, с. 246].
Зрозуміло, що наведені позиції вчених щодо розуміння
поняття механізму діяльності органів виконавчої влади,
зокрема місцевих, та його складових елементів, хоч і не
відображають увесь спектр думок, існуючих в юридичній
науці з цієї проблематики, проте визначають основні (у
вузькому та широкому розумінні) підходи до її розкриття та
вирішення. Схиляємося до думки, що у вузькому розумінні
механізм діяльності місцевих органів виконавчої влади – це
статична єдність певних елементів, які слугують інструментом організації управлінських явищ і процесів. У широкому
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розумінні – це динаміка, реальне функціонування усієї статичної єдності елементів.
Вважаємо, що більш сприйнятна перша точка зору,
оскільки структурно-функціональне розуміння механізму
діяльності місцевих органів виконавчої влади фактично спонукає до включення у його систему суспільних відносин у
сфері виконавчої влади. Зазначені відносини, як і механізм
діяльності місцевих органів виконавчої влади, є самостійними складовими елементами виконавчої влади, оскільки
будь-яке соціальне (суспільне) утворення виникає одночасно із формуванням у ньому відносин влади та управління
тими процесами, які в ньому відбуваються. І вже на початку
свого існування воно потребує відповідного засобу самоуправління та самоорганізації у своїй системі – механізму
управління.
Через цей механізм і здійснюється реалізація влади
(владних відносин). Саме загальновизначність механізму й
забезпечує владі її авторитетність і легітимність, відбувається реалізація інтересів певних соціальних угруповань.
Тому цілком логічним убачається припущення про те, що
виникнення відносин влади відбувається в два послідовні
етапи: спочатку певний інтерес певного суспільного угрупування, проходячи через певний механізм, перетворюється на
суспільнозначущу політичну волю (суспільну ціль, мету,
завдання), відтак – через механізм реалізації ця суспільнозначуща воля трансформується у суспільні відносини влади.
Будь-яка суспільна влада становить процес її формування та
реалізації, а, отже, охоплює і відповідні суспільні відносини
формування та реалізації соціальної влади, і механізм виникнення зазначених відносин.
Отож, механізм діяльності місцевих органів виконавчої
влади може бути визначений як узята в єдності система
організаційних і правових засобів, за допомогою яких
забезпечується результативна діяльність місцевих органів
виконавчої влади з метою реалізації прав і свобод людини і
громадянина.
З визначення поняття механізму діяльності місцевих
органів виконавчої влади очевидно, що це комплексне явище,
серед складових елементів якого можна вирізнити такі:
1) норми права, які врегульовують діяльність місцевих
органів виконавчої влади;
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2) правові відносини, що визначають зміст діяльності
місцевих органів виконавчої влади;
3) нормативно-правові акти, які реалізують права та
обов’язки суб’єктів у сфері діяльності місцевих органів виконавчої влади;
4) система управління місцевих органів виконавчої
влади.
Норми права є основою механізму діяльності місцевих
органів виконавчої влади, оскільки саме з юридичних норм
та їх змісту розпочинається правовий вплив на соціальні
відносини. На нашу думку, такий підхід обумовлений тим
важливим місцем права, яке воно посідає в державному
механізмі взагалі та в механізмі місцевих органів виконавчої
влади зокрема. Вважаємо, що правові норми не тільки повинні визначати мету та завдання місцевих органів виконавчої влади, їх компетенцію, принципи побудови та функціонування, а й регламентувати відносини в межах організаційної структури і самої системи, і її органів; визначати
організаційно-правові форми та методи діяльності місцевих
органів виконавчої влади. Правові норми, регулюючи всі
відносини, що виникають під час організаційно-управлінського впливу, визначають правове середовище діяльності місцевих органів виконавчої влади.
Якість правового регулювання залежить від того, наскільки норми права правильно враховують закономірності
суспільних відносин, що регулюються, наскільки високий
рівень загальної і правової культури законодавчого корпусу.
Безпосереднім чинником виникнення правових норм є правотворча діяльність держави, що полягає у прийнятті, зміні
або відміні певних правових норм.
Правові відносини – це суспільні відносини, які відбуваються у межах, визначених нормами права. Норма права, регламентуючи суспільні відносини, надає їм юридичної
форми, його учасники стають суб’єктами права, які взаємопов’язані суб’єктивними правами та юридичними обов’язками. Відтак правові відносини можна собі уявити як форму, в
якій визначена у правовій нормі модель поведінки місцевих
органів виконавчої влади набуває свого реального буття.
Водночас реалізація правових приписів, здійснення прав і
обов’язків, що ґрунтуються на нормі права, може відбуватися і поза межами правових відносин. Така ситуація виникає,
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наприклад, за додержання місцевими органами виконавчої
влади приписів права, що містять певні заборони.
Нормативно-правові акти, які реалізують права та
обов’язки суб’єктів у сфері діяльності місцевих органів виконавчої влади, – це дії суб’єктів щодо здійснення приписів
правових норм. Реалізація прав і обов’язків може відбуватися і у межах певних правовідносин, і в окремих актах.
Зауважимо, що є низка явищ, які на всіх його етапах суттєво
впливають на процес правового регулювання суспільних
відносин. Такими чинниками є: законність; правосвідомість;
правова культура.
Система управління місцевих органів виконавчої влади
повинна створюватися саме як інструмент реалізації цілей та
завдань їх діяльності щодо процесів, які відбуваються в суспільному житті як засіб конкретизації загальних функцій
виконавчої влади у певних сферах суспільного життя.
Зауважимо, що система місцевих органів управління
завжди обумовлена чітко визначеною необхідністю реалізації цілей та завдань місцевих органів виконавчої влади – і
загальних, і персоніфікованих, відповідно до конкретних
сфер суспільного життя. А це, своєю чергою, засвідчує, що
між завданнями та цілями діяльності органів виконавчої
влади, які мають загальний характер, і функціями місцевих
органів виконавчої влади є прямий зв’язок: функції місцевого органу системи управління похідні в цілому від цілей та
завдань центральних органів виконавчої влади.
Іншими словами, на нашу думку, функції місцевих органів виконавчої влади повинні бути спрямовані на конкретний об’єкт управління, реально існуючі управлінські дії і повинні відображати загальні цілі та завдання управління.
Функція (функції) органу управління розкриває його сутність, зміст його діяльності, співвідношення з іншими органами управління, його місце в системі управління. Місцевий
орган виконавчої влади, здійснюючи належну йому компетенцію та виконуючи належні йому функції, реалізує частину загальних цілей та завдань, які стоять у цілому перед
нашим суспільством.
З уваги на викладене можна стверджувати, що:
– по-перше, завдання та мета діяльності місцевих органів виконавчої влади, диференціюючись у функціях підконтрольних їм органів виконавчої влади, значною мірою впли-
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вають на внутрішню структуру і системи органів виконавчої
влади, і конкретних її органів. Тобто цілком очевидний зв’язок і вплив загальних цілей та завдань місцевих органів
виконавчої влади на структурне становлення і системи їх
органів у цілому, і структури самих органів системи;
– по-друге, реалізуючи належні їм функції, місцеві
органи управління як керуючі суб’єкти мають право в
односторонньому порядку видавати юридичні акти нормативного характеру, тобто мають реальний засіб впливу на
об’єкти управління шляхом зміни їх правового статусу;
– по-третє, система місцевих органів виконавчої влади
має значне ресурсне забезпечення своєї діяльності з реалізації владних повноважень: правове, інформаційне, економічне, технічне та ін.;
– по-четверте, місцеві органи виконавчої влади, маючи
розгалужену структуру, забезпечують одночасність здійснення
відповідних владних функцій на всій її території.
З огляду на викладене очевидна наявність прямого
зв’язку ефективності механізму діяльності місцевих органів
виконавчої влади з ефективністю функціонування системи її
органів, рівень організаційно-управлінського впливу якої на
суспільно-регіональний розвиток залежить також від стану
взаємостосунків і взаємодії з органами місцевого самоврядування.
1.4. Міжнародні та національно-правові стандарти
регулювання діяльності місцевих органів виконавчої
влади
Адміністративні реформи, як відомо, проводяться з метою вирішення однієї з найважливіших проблем суспільного
розвитку – створення сильної та ефективної державної
влади. Зазначимо, що такі реформи в різних країнах відбуваються за допомогою різних концепцій та стратегій, що
залежать від часу та особливих умов їх здійснення.
Реформи у діяльності місцевих органів виконавчої влади останніми кількома десятиріччями відбулись у багатьох
країнах світу, проте здебільшого вони були невизначні та
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вкрай непослідовні. На практиці такі реформи не лише не
приносили очікувані результати, але й подекуди взаємна дія
реформаторських заходів вищих ешелонів влади призводила до негативних наслідків. Головна причина цього в тому,
що доволі часто шляхи вирішення певної проблеми в межах
здійснення адміністративної реформи запозичуються без
огляду на особливості та внутрішні обставини. Тому будь-які
реформи мають охоплювати особливості проблем, які слід
вирішити, зважити на характер і традиції країни. З огляду на
це варто розглянути закордонний досвід здійснення адміністративних реформ.
Перші значні реформи діяльності місцевих органів виконавчої влади (перша половина минулого століття) зумовлені тим, що держава змушена була посилити свою роль в
економіці та взяти на себе виконання багатьох соціальних
функцій. Адміністративні перетворення другої половини
XX ст. вже призвели до перевантаження держави величезною кількістю покладених на неї завдань і функцій, які вона
була неспроможна вирішити. Це зумовило помітне відчуження влади від громадянського суспільства, посилення
недовіри різних соціальних прошарків до управлінського
апарату. Вирішення цих та інших проблем і становило завдання адміністративних реформ, започаткованих у більшості країн світу.
Зрозуміло, що такі реформи різні за масштабами, глибиною, характером і цілями, а їх результати значною мірою
залежать від історичних умов, соціально-економічного становища держав, стратегії і тактики дій урядів. Проте існують
певною мірою спільні завдання започаткування і впровадження адміністративних реформ, які спрямовані на підвищення ефективності, дієвості та підзвітності управлінських
структур, децентралізацію, передання функцій на нижчі
рівні управління, зміцнення засад самоврядування, покращання результатів діяльності органів влади, приватизацію
та залучення суб’єктів недержавного сектора до надання
послуг, урегулювання проблем глобального характеру тощо.
Сучасні адміністративні реформи здійснюються і у
країнах зі стабільними політичними системами (країни Західної Європи, Японія, Канада, Нова Зеландія), і в державах,
які щойно стали на шлях демократії, найперше країнах колишнього радянського блоку.
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Зокрема, у Франції реформи стосувалися розширення
субнаціональної автономії, скорочення функцій Уряду, послаблення ролі префектів та створення автономного регіонального рівня. Цікаво, що реформи виконавчої влади в цій
країні були спрямовані на модернізацію, а певним поштовхом до них став рух нового державного управління у Великій
Британії. Крім того, Франція є батьківщиною континентальної системи місцевого управління, яка характеризується
тим, що на місцевому рівні одночасно функціонують органи
місцевого самоврядування та органи державної влади або їх
посадові особи (префекти, губернатори, воєводи, комісари,
представники президента тощо) [71, с. 35].
На нашу думку, досвід Франції повчальний для України, адже вона, як і наша країна, формувалася як унітарна
централізована держава, а система державного управління,
що формувалася упродовж віків, була постійним консолідуючим фактором розвитку французької нації, стояла на
захисті фундаментальних принципів, проголошених Великою французькою революцією. Одночасно, як і будь-яка система, вона не може залишатися незмінною в постійно
еволюціонізуючому світі. Як зазначав прем’єр-міністр Франції Л. Жюспен: «Система державного управління повинна
реформуватися, тому що суспільство і весь світ змінюються,
з’являються нові технології, а державна адміністрація не
може уникнути, як і всі інші організації приватного сектора,
пошуку оптимальних шляхів своєї діяльності» [72, с. 273].
Своєю чергою, адміністративна реформа в США охоплює, зокрема, створення власної служби у справах керівників вищого рангу, зміцнення управлінського й аналітичного
потенціалу адміністративно-бюджетного управління, удосконалення фінансового планування і обліку та впровадження
управлінських інформаційних систем.
Інша ситуація в нових демократіях, найперше в країнах
колишнього СРСР – тут реформи проводяться водночас зі
змінами політичної системи і є наслідком зміни суспільного
ладу. Це вимагає створення зовсім нової системи державного управління, яка б відповідала новим економічним і соціальним відносинам. Такі реформи відбуваються в Угорщині, Чехії, Польщі, Словаччині, Болгарії, Росії тощо. До цієї
групи країн входить і Україна, де внаслідок розпаду попередньої тоталітарної держави виникла нагальна потреба у
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створенні абсолютно нової системи державного управління,
що відповідає демократичним засадам розвитку.
Такі реформи, як показує зарубіжна практика, повинні
передбачати розробку нового законодавства, реорганізацію
державного апарату, формування державної служби, децентралізацію влади, відновлення і розвиток безумовного атрибуту демократичного суспільства – місцевого самоврядування.
Основна їхня мета – пришвидшення переходу від авторитарної
до демократичної системи державного управління.
Досвід адміністративної реформи у Польщі сприймається в Україні доволі некритично. Позитивна його оцінка
міжнародними експертами, а також певна схожість вихідних
умов Польщі та України викликають спокусу якомога повніше використати польський досвід в українських умовах.
Водночас певна міфологізація адміністративної реформи в
Польщі, акцент лише на її позитивних рисах, містять небезпеку повторення помилок, зроблених польським Урядом, а
також недбалості у роботі з адаптації польських рецептів до
українських реалій. Для адекватного використання польського досвіду у проведенні адміністративної реформи потрібно розвинути цей досвід, зрозумівши, на які питання польська реформа давала відповіді, на які не змогла дати, а які
певною мірою унікальні для України [73, с. 44].
Адміністративна реформа у Польщі мала два джерела
натхнення: європейський досвід і практику та власні традиції. Принципи, закладені у проведення адміністративної
реформи, ґрунтувалися на традиціях європейської цивілізації. Ефективність проведеної реформи у Польщі можна
пояснити доволі прозаїчно: вона робилася не на пустому
місці. У більшості сфер вона була радше завершенням еволюційних змін, що розпочалися давно.
Урядовий проект закону про запровадження основного – трирівневого – територіального поділу держави пропонував утворити 12 воєводств й уповноважити Уряд видати
розпорядження на утворення повітів. Найбільше суперечок
виникло під час узгодження кількості та територіальних
меж воєводств. Основоположним було питання, чи мусять
воєводства бути великими одиницями, зі значним економічним і людським потенціалом, які могли би виконувати завдання регіонального характеру (10–17 воєводств), чи треба
залишити більшу кількість воєводств (25–49), що гаранту-
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вало би їхнім містам-столицям кращі умови для розвитку.
Зрештою, був ухвалений законопроект, що встановлював
16 воєводств.
Зауважимо, що такий трирівневий поділ, хоча і з
суттєвими модифікаціями, простежувався у Польщі у період
між двома світовими війнами, зокрема 1939 року. Польща
складалася з 16 воєводств і столичного міста Варшави. До
реформи воєводств було 49, усередині них виділялися такі
одиниці, як райони та громади.
Відповідно до норм конституції та згідно із принципами унітарності, субсидіарності, децентралізації та надання
правосуб’єктності місцевим спільнотам було вирішено, що
новий основний територіальний поділ повинен:
а) складатися з трьох щаблів: ґміни, повіти і воєводства;
б) відповідати принципові, що кожна одиниця поділу
повинна бути одночасно одиницею місцевого самоврядування з відповідним обсягом повноважень.
Чимало дослідників вважають, що адміністративна
реформа у Польщі була успішною та ефективною, і причини
цього не лише у сприятливій політичній ситуації, за якої
вона проводилася (проурядова більшість у парламенті). З
одного боку, лише за один рік Уряд підготував повний пакет
законопроектів, необхідний для реструктуризації польської
публічної адміністрації, і доволі швидко провів їх через
парламент. З іншого боку, безпосередніми розробниками
реформи стали дослідники, які попередньо працювали над
цією темою та розробили оптимальну модель адміністративної системи. Ще на початку 80-х років минулого століття
польські дослідники вивчали традиції місцевого самоврядування, проводили компаративні дослідження спільно з представниками університетів Данії, Великої Британії, Швеції,
Норвегії, Італії, Бельгії, Франції і США, створювали моделі
фінансування місцевого самоврядування, активно співпрацювали з Радою Європи, яка забезпечувала експертну підтримку.
Польський досвід доводить, що зробити державне
управління ефективним без децентралізації нереально у
сучасній Європі. А тому загальні принципи ефективної
адміністративної реформи у будь-якій країні регіону будуть
схожі. Водночас це не означає, що Україна може необмежено
та механічно послуговуватися польським досвідом і науко-
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вими розробками у цій сфері. По-перше, обсяг завдань, що
колись стояли перед Польщею, дещо відрізняється від того,
чого треба досягти Україні. Зокрема, досі неврегульовані у
нас є стосунки усередині Уряду, а також між Урядом, Президентом і Парламентом. Це все означає збільшення обсягів
завдань, що стоять перед українськими реформаторами. Крім
того, не слід ідеалізувати реформу, яка відбулася у наших
західних сусідів. Такі питання, як виборча система і створення фінансової основи для органів місцевого самоврядування, потребують більш глибокого аналізу, а готові рецепти, що пропонуються, не завжди найбільш адекватні.
Ефективна система державного управління є важливою передумовою стабільного й збалансованого розвитку
Латвії, посилення її конкурентності на міжнародній арені та
суспільного добробуту й пришвидшення інтеграції в Європейський Союз. Щоб далі провадити реформи системи державного управління, потрібно створити єдину позицію стосовно цілей і завдань реформи та найефективніших методів
їх досягнення, яку поділяли б усі політичні партії та державні службовці. Стратегія реформування системи державного управління на 2001–2006 pp. (далі – Стратегія) була
заснована на цілях реформи державного управління, визначених Кабінетом Міністрів у період від 1995 до 1998 року.
Стратегія окреслювала напрями розвитку системи державного управління в середньостроковій перспективі та встановлювала результати, яких треба було досягти упродовж
шести років; вона ґрунтується на результатах, яких уже
досягнуто, охоплює вплив внутрішніх і зовнішніх факторів і
заснована на здобутому досвіді та розумінні ролі державного
управління в розвитку країни. Стратегія – це доказ рішучого
прагнення Уряду продовжувати цілеспрямований і гармонійний розвиток системи державного управління Латвії [74, с. 21].
Розвиваючи цю тему, ми цілком поділяємо думку
С. Г. Давтяна стосовно того, що на систему державного управління на територіальному рівні в Україні негативно впливає
поширена практика механічного копіювання зарубіжних
зразків адміністрування без урахування вітчизняної традиції управління, а також спроби адаптування до українських
реалій одночасно декількох моделей, що виключають одна
одну. На підставі цього можна стверджувати, що для України
перспективними напрямами удосконалення механізмів дер-
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жавного управління є запровадження французько-польської
моделі префектур (з єдиним органом загальної компетенції
у відповідних адміністративно-територіальних одиницях)
та британсько-американської міністеріальної моделі опосередкованої участі центральної влади у вирішенні державних
питань на територіальному рівні [75, с. 19].
Зазначимо, що в багатьох країнах світу громадяни не
задоволені своїм адміністративним апаратом. Громадяни
країн ЄС – голландці, французи, німці, англійці та інші, чиї
країни завдяки економічним успіхам і сучасному рівню розвитку багато ким вважаються взірцем, також не є винятком
щодо цього. Більшість країн сучасного світу залучені до
всеохоплювальних процесів глобалізації та регіоналізації,
що характеризуються формуванням міжнародних економічних, політичних й інших утворень і зростанням взаємозалежності. Як показав досвід США та країн Європи, однією з
найгостріших проблем, що постає перед національними органами державного управління, є підвищення ступеня інтернаціоналізації процесу розроблення державної політики [76, с. 32].
Є прогресивна тенденція до зростання міжнародного виміру
в здійсненні національної політики, і майже не залишилось
таких сфер, де б діяльність держави провадилася без урахування міжнародного контексту. Вступ країн до нових світових, європейських і євроатлантичних систем (таких як СОТ,
МВФ, НАТО, ОБСЄ, ЄС, Рада Європи тощо) чи розвиток партнерства з ними потребує нових підходів до організації внутрішнього управління в державі та розроблення міжнародної
політики. Національним урядам, якщо вони прагнуть бути
ефективними у веденні справ і захисті національних інтересів в умовах інтернаціоналізації та глобалізації, вже недостатньо застосовувати традиційні методи управління міжурядовими відносинами. Потрібно глибоко переосмислити способи організації зовнішніх відносин і розробити ефективні
моделі внутрішньої координації міжнародної політики. Це,
своєю чергою, потребує глибокого реформування діяльності
органів виконавчої влади і проведення широкомасштабної
адміністративної реформи в Україні, яка дозволить адаптувати внутрішні структури до нових умов міжнародного
середовища.
Демократизація усіх сфер суспільного життя та побудова громадянського суспільства в Україні неможливі без
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здійснення децентралізації і деконцентрації державних
функцій і повноважень і втілення в життя принципів реального місцевого управління. Адже наша країна сьогодні є
однією з найбільш централізованих держав Європи, а інститут місцевих органів виконавчої влади та органів самоврядування тільки перебувають на шляху реального становлення. Актуальність цих процесів підсилилася після входження
України у Раду Європи та приєднання до Європейської Хартії
про місцеве самоврядування. Як слушно зазначає В. Литвин:
«Децентралізація державного управління – веління часу, і
регіональна політика має чітко визначити її межі й механізми. Це єдино прийнятний шлях попередження конфліктів,
пов’язаних із територіальними диспропорціями і неузгодженістю регіональних інтересів. На цьому фундаменті слід
одночасно розробляти і нову схему регіоналізації України, і
нову структуру органів регіонального управління» [77, с. 2].
На нашу думку, аналіз досвіду західних демократій дає
змогу виокремити чотири ключові напрями, на яких слід
зосередити зусилля Уряду України у сфері адаптації національної політико-адміністративної системи до міжнародного контексту:
1. Стратегічний підхід до формування міжнародної політики. Гармонізація державної політики в сучасному багатовимірному просторі вимагає стратегічного планування,
яке ґрунтується на врахуванні глобальних проблем і встановленні довготермінових перспектив. Щоб зменшити ризик
зійти з обраного курсу і досягти обраних цілей, необхідно
насамперед класифікувати національні інтереси, встановити пріоритети та визначити першочергові завдання. Крім
того, слід створити ефективну арбітражну систему, яка дала
б змогу оцінювати результати та якість роботи. З огляду на
багатогранність і важливість проблеми головний арбітражний орган доцільно розмістити якомога ближче до уряду.
2. Координація діяльності. Процес інтернаціоналізації
є глобальним і всеохоплювальним. Якщо раніше Міністерство закордонних справ України мало монополію у веденні
міжнародних справ, то сьогодні воно поступово її втрачає.
До розробки і реалізації міжнародної політики залучається
дедалі більша кількість міністерств, територіальних органів
влади і місцевого самоврядування, неурядових організацій.
У такій ситуації є ризик неузгодженості дій між учасниками
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процесу, що може призвести до розбіжності (іноді навіть
суперечності) позицій різних структур, переважання галузевого чи секторального підходу, нівелювання загальнонаціональних пріоритетів. Одним із шляхів запобігання таким
негативним тенденціям є встановлення ефективних координаційних механізмів між усіма дійовими особами. Важливим
елементом у цьому процесі є створення координаційного
органу, який би був відповідальним за загальнодержавну
координацію міжнародної політики, сприяв би ухваленню
компромісних рішень, досягненню консенсусу та мав би повноваження у визначенні остаточної позиції, з якою країна
виступатиме на міжнародних переговорах.
3. Удосконалення систем управління законодавчими і
правовими процедурами. Наслідком процесу інтернаціоналізації державної політики є значне розширення сфер і кількості міжнародних угод і на двосторонній, і на багатосторонній основах. Ця тенденція по-новому порушує проблему
відносин між національним і міжнародним правом. Загальним правилом для більшості країн є пріоритетність міжнародного законодавства над внутрішнім. У зв’язку з цим
національні уряди постають перед необхідністю упорядкування власної законодавчої бази відповідно до норм тих
міжнародних утворень, членами яких є їхня держава. Тому
для сприяння зближенню національного законодавства з
міжнародним уряди повинні зосереджувати увагу на підсиленні процесів та інститутів, які розробляють і реалізують
законодавчі та правові елементи міжнародної політики.
4. Розвиток людських ресурсів. Жоден уряд не зможе
ефективно функціонувати в умовах інтернаціоналізації без
наявності на всіх рівнях влади значного потенціалу людських ресурсів зі знанням іноземних мов і професійними компетенціями у таких галузях, як право, економіка, державне
управління. Процес інтернаціоналізації вимагає розвитку не
лише спеціальних знань, але й умінь у здійсненні компаративних аналізів і визначенні тенденцій розвитку світових
політичних та економічних процесів, застосуванні міжгалузевих підходів, навиків ведення переговорів з іноземними
партнерами та міжнародними інституціями. Важливим елементом урядової політики у цьому напрямі має бути поступове утворення на всіх рівнях державного управління мережі
високопрофесійних державних службовців, здатних ефек-
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тивно управляти міжнародними справами. Ці зусилля мають
супроводжуватися заходами щодо забезпечення державних
службовців умовами кар’єрного зростання, можливостями
доступу до міжнародних процесів і використання накопиченого полівалентного досвіду.
Для більшості європейських країн, зокрема для України, процес інтернаціоналізації тісно пов’язаний з «європеїзацією» державної політики, що зумовлюється їх залученням
до процесу європейської інтеграції та участю в європейському будівництві. Ефективність адаптації до європейських
процесів залежить від того, наскільки уряди усвідомлюють
сутність західноєвропейських систем, інститутів і законодавства, наскільки гармонійно налагоджують стосунки всередині держави та із зарубіжними партнерами, наскільки
масштабно інвестують у підготовку та перепідготовку кадрів, на які лягає основний тягар здійснення структурних та
адміністративних змін.
Одним із головних чинників успішного управління
процесом європеїзації державної політики є наявність у
державі відповідних адміністративних інституцій і ефективної системи державного управління, які відповідали б цінностям демократичного суспільства, були спроможні забезпечити за умов жорстких бюджетних обмежень упровадження
acquis communautaire і виконання взятих на себе зобов’язань
і функцій. Рівень адміністративної спроможності органів виконавчої влади повинен бути одним із принципових параметрів, яким визначається, чи готова країна забезпечити
виконання своїх зобов’язань у перспективі вступу та членства в Європейському Союзі. В цьому сенсі адміністративна
спроможність характеризується двома взаємозалежними аспектами: здатністю підготувати, скоординувати і реалізувати на практиці процес приєднання до ЄС і здатністю адаптувати acquis communautaire і ефективно функціонувати в
ЄС після вступу до нього.
З наближенням моменту вступу до ЄС дедалі очевидніший тісний зв’язок між європейською інтеграцією та адміністративною реформою. Цей зв’язок не є прямим, оскільки
не існує загальних acquis communautaires у сфері виконавчої
влади. Відповідно до своїх конституцій, кожна країна повинна бути вільною у виборі форм і методів організації своїх
владних структур. Це питання повинно регулюватися прин-
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ципом субсидіарності. Фактично, в різних державах-членах
ЄС можна знайти дуже різні структури і правила функціонування органів виконавчої влади. Країни, що вже є членами
ЄС, цінують свою незалежність у цій сфері і оберігають її.
Вони не можуть не визнавати ту ж незалежність і в
державах-кандидатах.
Однак, незважаючи на відсутність єдиних європейських норм щодо організації національних адміністративних
структур та їх функціонування, спостерігається тісний
зв’язок між процесом вступу країни до ЄС і процесом адміністративної реформи, що у більшості випадків супроводжує
процес приєднання. Кожна країна Європейського Союзу
повинна бути спроможною впроваджувати європейські політики та acquis communautaires на своїй території. Для
цього їй потрібно мати достатньо дієву та ефективну адміністрацію. Ця вимога дуже важлива і для ЄС, і для кожного з
його членів. Європейський Союз не має на території державчленів своїх адміністративних структур. Щоб упровадити
свої рішення, він спирається на національні органи державного управління. Крім того, кожна країна має довіряти іншій
і бути впевненою в адекватному застосуванні спільних правил на всій території ЄС.
Як свідчить досвід країн, що віднедавна стали членами
ЄС, більшість їхніх урядів прагнули гармонійно поєднати
процес реформування державного управління з процесом
європейської інтеграції. Під час здійснення адміністративної
реформи значна увага приділялася створенню та впровадженню спеціальних інституцій та адміністративних структур, відповідальних за управління справами, пов’язаними з
Європейським Союзом. Органи, які були спочатку створені
для забезпечення виконання Європейських угод (Угод про
асоційоване членство), згодом були трансформовані в структури, на яких покладалась відповідальність за переговорний
процес з ЄС, а також, в окремих випадках, за забезпечення
участі цих країн у формуванні політики ЄС. З цією метою в
усіх країнах була розроблена відповідна нормативно-правова
база, яка передбачала, крім законодавчого закріплення нових функцій наявних інституцій, створення і нових структур. Під час їх упровадження країни керувалися різними
підходами, однак один із них виявився спільним для більшості, а саме: головну увагу в процесі інституційного роз-
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витку було сконцентровано значною мірою на тому, щоб
надати новоствореним інституціям достатні владні повноваження для ухвалення політичних рішень, а не на тому, щоб
забезпечити ефективну адміністративну підтримку процесу
європейської інтеграції. У зв’язку з цим у багатьох країнах
однією з найслабших ланок процесу інституційної розбудови постала недостатня спроможність органів державного
управління супроводжувати євроінтеграційний процес і
слабкість їх координаційних можливостей.
Якщо проаналізувати вітчизняний досвід, то вивчення
тенденцій реформування системи державного управління в
Україні упродовж останніх 10 років свідчить про те, що вона
прямує до моделі нового державного менеджменту. Однак,
попри те, що з моменту проголошення незалежності України
організаційна структура апарату управління зазнала близько 350 трансформацій [78, с. 18], досі державне управління
не відповідає стратегічному курсу країни до європейських
стандартів демократичного урядування, оскільки залишається
неефективним, схильним до корупції, внутрішньо суперечливим через вбудований конфлікт інтересів, надмірно централізованим, закритим від суспільства, громіздким і відірваним
від потреб громадянина.
Сьогодні маємо розмиті повноваження вищих ешелонів влади, розбалансовану систему органів виконавчої влади, частина з яких юридично не перебуває під контролем
Уряду, і, як наслідок, недостатню спроможність Кабінету Міністрів України повною мірою виконувати свою роль як
стратегічного та координуючого центру виконавчої влади.
Ефективна і стала система урядування передбачає правові
та інституційні рамки, які обмежують кількість типів державних органів і дають їм чітку правову основу, наразі в
Україні практично відсутні обґрунтовані принципи побудови системи та структури органів влади, а механізм підпорядкування та звітності недостатньо ефективний та прозорий.
Результатом цього є обмежені можливості для економічного та людського розвитку, недостатній рівень глобальної конкурентоспроможності країни. Зокрема, за показником якості державних інституцій, внутрішньої та зовнішньої
безпеки, високий рівень корупції та низький рівень задоволеності громадян діяльністю органів державної, зокрема виконавчої влади:

Розділ 1. Понятійно-нормативна сутність адміністративно-правового
регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади в Україні
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– 143 місце за індикаторами державного управління
Світового банку серед 212 країн;
– 82 місце за індексом глобальної конкурентоспроможності, причому за показником якості державних інституцій –
на 120 місці серед 133 країн;
– 146 місце за індексом сприйняття корупції Transparency
International серед 180 країн;
– 62 місце за рівнем послуг он-лайн (рейтинг країнчленів ООН) із 190 країн [79, с. 38].
Вирішення означених проблем повинно спрямовуватись насамперед на реформування державного управління
та державної служби, що полягає у необхідності розроблення комплексної стратегії подальшого розвитку основних
інститутів державного управління, зокрема організаційноправових засад функціонування та кадрового забезпечення.
Реалізація цього завдання передбачає науково обґрунтоване
визначення раціональної структури системи місцевих органів виконавчої влади та оптимізацію розподілу функцій між
державними інститутами, а також скоординовані на державному рівні дії у здійсненні поетапного реформування системи державного управління на основі принципу безперервності державного управління без погіршення якості.
Узагальнюючи досвід європейських країн, можна визначити три основні типи координації європейської політики, що існують у державах-членах ЄС і державах-кандидатах
на вступ до ЄС: централізована міжвідомча координація,
децентралізована координація, комплексна багаторівнева
координація.
Досвід країн, що вже стали членами Європейського
Союзу, способи, за допомогою яких вони наближалися до
вступу й організовували свої європейські справи, є корисним довідковим матеріалом для України, яка перебуває на
шляху зближення з ЄС і проголосила своєю стратегічною
метою набуття в ньому повноправного членства. Гармонізація процесу адміністративної реформи діяльності місцевих органів виконавчої влади, що відбувається в державі, з
процесом інтеграції до Європейського Союзу, має стати
пріоритетним завданням для українського Уряду. Для цього
необхідно насамперед унести необхідні зміни і доповнення
до чинного законодавства України щодо проведення в
Україні адміністративної реформи, узгодивши ці документи
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з основними напрямами Стратегії інтеграції України до ЄС і
Програми інтеграції України до ЄС. Крім того, вважаємо, що
для досягнення позитивних тенденцій у розвитку взаємовідносин між Україною та ЄС і запобігання проблемам і
неузгодженостям, що можуть виникнути в процесі співпраці,
корисним буде скористатися уроками, отриманими від європейських країн:
1. Для забезпечення всебічної підтримки процесу європейської інтеграції з боку державних і недержавних інституцій та адекватного впровадження на всіх рівнях нової європейської політики доцільно створити постійну мережу взаємодії між законодавчими та виконавчими структурами, між
центральним Урядом та місцевими органами виконавчої
влади і місцевого самоврядування, між урядовими та неурядовими організаціями.
2. Для підвищення ефективності управління європейськими справами необхідно підвищити статус інституцій, на
які покладається відповідальність за розробку, супровід і
координацію європейської політики. Це стосується найперше структурних підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів
України, Міністерства закордонних справ, Міністерства економіки, Міністерства юстиції.
3. З метою забезпечення узгодженості дій та колективної відповідальності залучених до європейських справ
інституцій необхідно розробити чіткі механізми й процедури співпраці. Нагальним є встановлення постійного інформаційного обміну щодо плану дій та погодження відповідних координаційних механізмів між центральними органами виконавчої влади та органами управління на місцях.
Під час упровадження у процесі адміністративної реформи діяльності місцевих органів виконавчої влади інновацій в систему інституційного забезпечення та координації
процесу європейської інтеграції слід мати на увазі, що від
України ніхто не вимагає сліпого копіювання західних моделей та бездумного перенесення на український ґрунт норм і
правил ЄС. Важлива принципова відповідність української
системи європейській. Україна має самостійно знайти баланс між своїми економічними, політичними інтересами та
вимогами ЄС і сформувати власну ефективну модель управління європейськими справами, врахувавши головні тенденції, що спостерігаються в цій сфері у країнах Європи.

Розділ 1. Понятійно-нормативна сутність адміністративно-правового
регулювання діяльності місцевих органів виконавчої влади в Україні
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Досліджуючи генезис адміністративно-правового регулювання діяльності органів виконавчої влади на місцях, ми
зробили висновок, що місцеві органи виконавчої влади посідають важливе місце в системі державних органів, що
обумовлено їх функціями та повноваженнями. Від ефективності виконавчої влади на місцевому рівні неабиякою мірою
залежить реалізація завдань внутрішньої політики держави.
Для досягнення позитивних результатів у цій сфері необхідна насамперед детальна регламентація компетенції таких
органів, визначення їх системи, структурних зв’язків між
елементами такої системи, їх нормативне закріплення у
відповідних правових актах.
Аналіз історичних аспектів становлення місцевих органів виконавчої влади дав змогу стверджувати, що відсутність
дієвого механізму виконавчої влади на місцях було однією з
причин фіаско державотворчих процесів в Україні на початку минулого століття. За часів радянської влади інститут
місцевого самоврядування в Україні повністю нівелюється.
Водночас реальна влада належала структурі партійної влади
на чолі з першим секретарем. Місцеві ради мали всю повноту
влади на певній території, тобто виконували функції місцевої влади і були «державними органами управління на місцях».
І тільки з набуттям Україною незалежності на початку 90-х
років і визнання концепції розподілу гілок влади розпочалися суттєвої зміни статусу органів місцевої влади. Зауважимо,
що ці процеси тривають досі, а тому наукові пошуки теоретичного обґрунтування оптимальної моделі функціонування
місцевих органів виконавчої влади вкрай необхідні.
У зв’язку з тим, що в науці адміністративного права
немає єдності щодо визначення поняття місцевого органу
виконавчої влади, розглядаємо це поняття як державний
орган, який є складовою єдиної системи органів державної
виконавчої влади зі здійсненням на підставі державно-владних повноважень публічних державних функцій щодо забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку,
реалізації державної політики у визначених законодавством
сферах управління та обов’язковості дотримання прав і свобод громадян на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний
органам виконавчої влади вищого рівня та утримується за
рахунок державного бюджету.
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За використання різних методів дослідження особливого значення надавалося загальнонауковим підходам – аналізу і синтезу, а також системному підходу. На основі вивчення різних аспектів адміністративно-правового регулювання повноважень місцевих органів виконавчої влади виявлялися взаємозв’язки і взаємозалежність між ними, здійснювалися синтетичні операції з метою створення цілісного
образу цієї складової системи органів державної влади.
Установлено, що механізм управління є найважливішим і ключовим чинником існування й функціонування системи органів місцевої виконавчої влади на сучасному етапі
розвитку суспільства і становить комплексну, багатоаспектну категорію, розуміння якої важливе і для прогресу управлінської науки, і для практичної діяльності систем управління та органів виконавчої влади. Проблема свідомого
формування ефективних та дійових механізмів постійно
зберігає актуальність, а вирішення будь-яких проблемних
питань і викликів через стихійні механізми майже виключене
або неефективне, призводить до тяжких, руйнівних наслідків і для держави й суспільства загалом, і для окремих територіальних громад.
Аналіз міжнародних стандартів регулювання місцевих
органів виконавчої влади дав змогу виокремити чотири
ключові напрями, на яких слід зосередити зусилля Уряду
України у сфері адаптації національної політико-адміністративної системи до міжнародного контексту:
1. Стратегічний підхід до формування міжнародної
політики.
2. Координація діяльності.
3. Удосконалення систем управління законодавчими і
правовими процедурами.
4. Розвиток людських ресурсів.

Розділ 2. Форми адміністративно-правового регулювання
діяльності місцевих органів виконавчої влади в Україні
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Розділ 2
ФОРМИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
2.1. Правові форми діяльності місцевих органів
виконавчої влади
Форма діяльності органів виконавчої влади полягає у
здійсненні конкретними суб’єктами певних дій, які певним
чином розкривають зміст управлінської діяльності. Загалом
усі форми діяльності можна розмежувати на правові та
організаційні (неправові). Під правовою формою діяльності
слід розуміти зовнішньо виражене та юридично оформлене
діяння органу чи посадової особи, яке прийняте в межах їх
компетенції і спричиняє виникнення, зміну або припинення
прав та обов’язків.
Як зазначає В. Ф. Опришко, правові форми пов’язані із
установленням і застосуванням норм права, що обумовлює
настання певних юридичних наслідків. У правових формах
управлінської діяльності найбільш чітко виражені повноваження державно-владного характеру, які надаються органам
управління для реалізації закріплених за ними функцій [80, с. 6].
Правові форми діяльності науковці класифікують за
різними критеріями. Так, зокрема А. П. Коренєв класифікує
правові форми на види за такими критеріями: за змістом –
на правотворчі (правоустановчі) та правозастосовні; за цілеспрямованістю (за цілями використання) – на внутрішні та
зовнішні; за способом вираження – на словесні (письмові та
усні) і конклюдентні [81, с. 156].
Вітчизняний учений Ю. П. Битяк цілком слушно обґрунтовує, що конкретні форми державного управління органіч-
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но пов’язані з правовими формами діяльності взагалі: правовстановлювальною, правовиконавчою та правоохоронною.
На теоретичному рівні питання про форми управлінської діяльності в основному вирішено, якщо не зважати на
деякі розбіжності в поглядах на цю проблематику.
Ю. П. Битяк розрізняє чотири форми управлінської
діяльності:
1) видання нормативних актів управління;
2) видання індивідуальних (адміністративних) актів
управління;
3) вжиття організаційних заходів;
4) здійснення матеріально-технічних операцій [82, с. 59].
Ця класифікація державно-управлінської діяльності становить схематичне моделювання реальності, що не виключає певну умовність, оскільки наявні й інші класифікації.
Д. М. Бахрах дещо звужує, на нашу думку, систему
правових форм управлінської діяльності, що насамперед
стосується місцевих органів виконавчої влади, виокремлюючи
серед них: прийняття правових актів (рішень), укладання
договорів, виконання інших юридичних дій [83, с. 151].
Російський вчений Ю. М. Старилов вирізняє такі правові
форми діяльності органів виконавчої влади: прийняття нормативних правових актів; прийняття ненормативних (індивідуальних) актів; укладання договорів (адміністративних,
про співробітництво тощо); здійснення юридичних дій на
основі закону або іншого правового акта (здійснення державної реєстрації, видача офіційних документів, здійснення владних розпорядчих і контрольних функцій тощо) [84, с. 446].
Вважаємо, найбільш повну та ґрунтовну класифікацію
правових форм діяльності органів виконавчої влади запропонували російські вчені А. П. Альохін і Ю. М. Козлов. Вони
здійснили це за такими критеріями:
1) за ступенем юридичного вираження: основні (прийняття правових актів, укладання адміністративних договорів, випуск цінних паперів) та такі, які ґрунтуються на
основних, тобто різні опосередковані правом дії, що тягнуть
настання певних юридичних наслідків і мають певну юридичну спрямованість (реєстраційні, дозвільні, контрольні,
наглядові, ліцензійні тощо). У всіх випадках потрібно враховувати їх зв’язок із оформленням юридично значущих документів, які тягнуть прийняття правових актів, укладання
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адміністративних договорів. Саме тому здійснення юридично значущих дій (зокрема проведення перевірок, ревізій,
складання протоколів про адміністративні правопорушення)
не тільки передує правовим актам, але є основою для їх
прийняття;
2) за досягнутими результатами: позитивне регулювання або реакція на негативні явища у сфері виконавчої
влади;
3) за спрямованістю: вплив на суспільні відносини у
сфері державного управління (зовнішня спрямованість) або
вплив на діяльність підпорядкованого управлінського персоналу (внутрішня спрямованість);
4) за обсягом: загальнообов’язкові або такі, що адресовані конкретним суб’єктам;
5) за суб’єктним складом: ті, що виражають волю одного суб’єкта (правові акти), або дво- та багатосторонні (адміністративно-правові договори);
6) за ініціативою застосування: такі, що використовуються суб’єктами виконавчої влади та місцевої адміністрації з
власної ініціативи або за ініціативою вищих органів, або ж за
ініціативою інших учасників управлінських відносин (наприклад, за зверненнями громадян, повідомленням у засобах масової інформації, результатам опитування населення);
7) за умовами застосування: нормальна обстановка або
надзвичайні обставини, режим надзвичайного або воєнного
стану;
8) щодо інших суб’єктів державної влади: ті, що застосовуються у відносинах із законодавчими (представницькими органами) або судовими органами;
9) за особливостями об’єкта управлінського впливу:
юридичні особи, громадяни, іноземці;
10) за юридичним змістом: дозвільні, заборонні, наказові;
11) за характером і методом вирішення питань компетенції: процедурні (наприклад, підготовка та ухвалення управлінського рішення) та процесуальні (наприклад, у межах адміністративного провадження) [27, с. 225–226].
Адміністративно-правові форми діяльності місцевих органів виконавчої влади завжди пов’язані зі здійсненням ними
таких владних повноважень, як правоустановчого, правозастосовного, регулятивного та правоохоронного характеру, що дає
змогу охарактеризувати їх за основним компонентом – змістом.
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Що стосується змісту правоустановчої форми, то він
пов’язаний, як вважає Ю. В. Мельник, зі створенням, розробкою та прийняттям правових актів управління. Традиційно,
на нашу думку, в нормотворчій діяльності слід вирізнити
чотири етапи: нагальна необхідність прийняття адміністративного акта, підготовка проекту адміністративного акта,
обговорення проекту і ухвалення рішення відповідним компетентним органом, опублікування прийнятого адміністративного акта. Отож, правоустановча форма діяльності – це
створення правових норм, їх зміна або скасування. Ця правова форма вельми складна, оскільки характеризується наявністю у системі публічного управління значної кількості
правотворчих процедур, які застосовуються органами управління для адміністративної правотворчості, конкретизують
та уточнюють завдання та функції управління, що передбачені Конституцією та законами України [85, с. 112]. Зауважимо,
що правотворча діяльність органів виконавчої влади завжди
повинна мати підзаконний характер, тобто здійснюватись
строго відповідно до закону.
Отже, правовою формою діяльності місцевих державних адміністрацій є видання нормативно-правових актів, під
час видання яких держадміністрації повинні орієнтуватися
не тільки на забезпечення інтересів держави, але й на
обов’язковість дотримання прав і свобод громадян на відповідній території. Правотворчість є найважливішим засобом
управління суспільством і безпосередньо пов’язана з типом
держави, її формою, механізмом і функціями. Незважаючи на
відмінність у розумінні правотворчості, – це завжди діяльність уповноважених органів із підготовки, доопрацювання
та видання нормативних актів. Правотворчість є одним із
основних елементів механізму правового регулювання суспільних відносин.
Сутність і призначення правотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій повинні полягати в тому, щоб
обрати саме такий варіант регулювання або юридичної
регламентації, котрий би повною мірою забезпечував права,
свободи та інтереси і усіх громадян України, і жителів відповідної адміністративно-територіальної одиниці, сприяв розвитку суспільства. Необхідно зважати і на тенденції розвитку регіону, всі об’єктивні та суб’єктивні умови для прийняття
та застосування правового акта. Місцеві державні адмі-
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ністрації повинні здійснювати свою правотворчу діяльність
на підставі вивчення потреб відповідного регіону та визначення тенденцій його розвитку. Підставою для прийняття
правового акта управління є суспільно значуща проблема,
невирішене питання, що має значення для адміністративнотериторіальної одиниці та держави в цілому. Крім того, Закон Про місцеві державні адміністрації не конкретизує стосунки між місцевими державними адміністраціями і управліннями галузевих міністерств у регіонах, так званими управліннями подвійного підпорядкування. Крім того, він може
сприяти новим конфліктам у юрисдикційній сфері: стаття 6
передбачає, що місцеві державні адміністрації в межах своєї
компетенції (яка детально визначається у тексті закону) видають розпорядження. В ній закріплюється, що ці розпорядження обов’язкові для виконання всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами і
громадянами.
Правотворча діяльність місцевих державних адміністрацій провадиться доволі інтенсивно, інколи невпорядковано, чим створює недоліки і суттєві помилки спочатку в
правотворчій, відтак і в правозастосовній діяльності держадміністрацій. Це підтверджується також результатами анкетування. 390 респондентів висловились за те, що стан органів
виконавчої влади потребує окремих змістовних змін і доповнень, оскільки він дещо невпорядкований. Ефективне здійснення правотворчості потребує більш досконалого механізму і
порядку прийняття нормативно-правових актів на місцевому
рівні, і залежить від основних засад такої діяльності.
Правотворча діяльність місцевих державних адміністрацій ґрунтується на принципах, зумовлених насамперед статусом останніх, як місцевих органів виконавчої влади. Принципи
правотворчості – це основні начала здійснення правотворчої
діяльності [86, с. 304]. Дотримання принципів правотворчості
дозволить досягнути оптимального результату в правотворчій діяльності місцевих державних адміністрацій.
Значний внесок у дослідження проблем правотворчості
зробили провідні українські вчені-юристи: В. С. Ковальський,
І. П. Кінцев [87], В. Р. Барський [88], А. О. Рибалкін [89], Ю. С. Шемшученко, О. В. Скрипнюк, І. О. Кресіна, В. Ф. Погорілко, М. І. Ставнійчук [90] та багато інших. Проте зауважимо, що принципи
правотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій у
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нових економічних, політичних і правових реаліях в юридичній літературі ще належно не відображені або досліджувалися фрагментарно.
Вирізняють дві групи принципів правотворчості: загальні та спеціальні [91, с. 59]. Серед загальних принципів
можна виокремити такі.
Принцип закріплення і забезпечення прав і свобод
громадян (ст. 38 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації») [93, с. 67]. Людина, її життя, честь і гідність,
недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю. Цей принцип у правотворчій діяльності місцевих державних адміністрацій повинен виявлятися у
нормативному закріпленні особливого статусу людини серед
інших соціальних цінностей. Окреслений принцип є гарантом демократичності правотворчого процесу у відносинах
між місцевими державними адміністраціями і жителями відповідної адміністративно-територіальної одиниці, прийняття правових актів управління є одним із найважливіших
правових механізмів реалізації та захисту прав і свобод
людини. Шляхом прийняття відповідних адміністративноправових актів держадміністрації можуть установлювати
умови реалізації громадянами своїх прав і свобод. Як
приклад можна навести Розпорядження Волинської обласної державної адміністрації «Про затвердження Положення
про управління у справах сім’ї, молоді та спорту» № 115 від
31 березня 2008 року [93].
Принцип верховенства права, закріплений у ст. 8 Конституції України та ст. 3 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», передбачає відповідність правових актів
міськдержадміністрацій праву як мірі загальної і рівної для
всіх свободи і справедливості [92, с. 68].
Принцип верховенства права виникає та існує за умови, що саме право існує паралельно з державою, діяльність
якої пов’язується цим правом. Окрім того, воно стабілізує
діяльність держави та її органів. При цьому суттєві права
людини, яка згідно зі ст. 3 Конституції стає найвищою соціальною і правовою цінністю. У разі панування прав людини у ієрархії прав і правової системи реалізовується принцип
верховенства права [94, с. 15].
Принцип законності закріплений у ст. 19 Конституції
України та ст. 3 Закону України «Про місцеві державні адмі-
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ністрації». Відповідно до цього принципу органи державної
влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи
зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та
у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Зміст принципу законності потребує одностайного розуміння,
точного та непохитного застосування, виконання й дотримання законів та інших нормативно-правових актів місцевими державними адміністраціями під час прийняття правових актів управління. Тобто всі нормативно-правові акти
місцевих державних адміністрацій повинні відповідати Конституції України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, з дотриманням ієрархії нормативних актів і
компетенції.
Принцип демократизму потребує, щоб правотворча
діяльність місцевих державних адміністрацій спиралась на
загальні демократичні засади, оскільки лише на цій основі
можна забезпечити необхідний рівень стабільності й добробуту на відповідній території [92, с. 69]. Зміст демократизму
як принципу правотворчості розкривається у тому, що
повинні вивчатися та максимально враховуватися загальні
соціальні інтереси суспільства, поширюватися практика
публічного обговорення проектів розпоряджень, закріплення правотворчої ініціативи тощо. Тобто цей принцип повинен унеможливити ситуацію, за якої інтереси певної групи
суб’єктів мали би пріоритет над інтересами всього населення регіону. Місцева державна адміністрація в процесі підготовки, прийняття і реалізації нормативно-правових актів
забезпечує інтереси населення певної території.
Принцип гласності означає обов’язковість інформування
суспільства місцевими держадміністраціями про свою правотворчу діяльність. Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій, які стосуються прав та обов’язків громадян
або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і
набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими
актами не встановлено пізніший термін уведення їх у дію [95].
Аналіз зарубіжної практики дозволяє вирізнити таку oсoбливість цього принципу, як процедура публічнoгo обгoвoрення
проектів нормативних актів місцевих органів виконавчої влади.
Зокрема у Законі «Про адміністративну процедуру в
США» [96, с. 256–284], у федеральному Законі «Про адміні-
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стративні процедури Швейцарії» [97, с. 51–62] та у відповідних законах кантонів [98, с. 63–77], у нідерландському Законі
«Про загальне адміністративне право» [99, с. 508–555] містяться норми, які визначають процедуру публічнoгo oбгoвoрення проектів нoрмативнo-правoвих актів органів виконавчої влади, зокрема місцевих.
Принцип гласності є виявом принципу демократизму і
дозволяє населенню встановити контроль над правотворчим процесом, а за необхідності – вчасно коректувати його.
Так, Проект розпорядження, який стосується інтересів населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці,
має важливе соціально-економічне значення для її розвитку,
може бути винесений на публічне обговорення на будьякому етапі його підготовки шляхом опублікування проекту
розпорядження у друкованих засобах масової інформації або
доведення до відома населення іншими засобами [93].
Принцип відповідальності перед людиною і державою
за свою діяльність відображений в ст. 3 та 49 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації» і полягає в тому, що у
випадку завдання матеріальної шкоди, незаконними рішеннями голів місцевих державних адміністрацій, наказами керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів
місцевих державних адміністрацій, діями чи бездіяльністю
посадових осіб місцевих державних адміністрацій під час
здійснення ними своїх повноважень, вона відшкодовується
за рахунок держави. Держава має право зворотної вимоги
(регресу) до посадової особи місцевої державної адміністрації, яка заподіяла шкоду, у розмірах і порядку, визначених
законодавством.
Принцип наукової обґрунтованості полягає в обов’язковості прийняття правотворчих актів місцевими державними адміністраціями на основі аналізу економічної, ідеологічної, екологічної, фінансової та інших точок зору [92, с. 70].
Цей принцип передбачає також відповідність кожного нового розпорядження Конституції України, законам України,
міжнародним договорам України, підзаконним нормативним
актам Президента України та вищих органів виконавчої
влади. Наукова обґрунтованість кожного акта місцевих органів виконавчої влади – необхідна умова його ефективності.
Наукове забезпечення правотворчої роботи повинно здійснюватись на всіх стадіях підготовки проектів розпоряджень.
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Для забезпечення наукового рівня правотворчого процесу необхідна спільна участь фахівців різних галузей права
у підготовці текстів розпоряджень, у проведенні наукових
експертиз, наданні наукових консультацій під час дослідження загальних і окремих питань правотворчості.
Правотворчий процес потребує науковообґрунтованої
системи управління, яка б передбачала: планування правотворчого процесу, структурне регулювання правотворчим
процесом, здійснення контролю за результатами правотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій. Створення
наукової системи управління правотворчим процесом дозволяє покращити правотворчий процес місцевих державних
адміністрацій відразу в декількох напрямах. Відтак застосовується комплексний підхід для підвищення рівня правотворчості на місцевому рівні.
Принцип системності передбачає логічність, несуперечливість, взаємопов’язаність, узгодженість і цілісність усіх
елементів системи правових актів, дозволяє забезпечити
єдиний правовий простір [92, с. 70]. Правотворчі акти місцевих державних адміністрацій ґрунтуються на загальноправових, міжгалузевих принципах права, Конституції України,
законах України, актах Президента України, Кабінету Міністрів
України, міністерств та інших центральних органів виконавчої
влади, мають системостворювальний зв’язок (ієрархічний,
галузевий, функціональний тощо) і між собою, і з іншими
нормативно-правовими актами, котрі регулюють якісно однорідні суспільні відносини на відповідній території.
Принцип дотримання правотворчої техніки має неабияке
значення для підвищення якості та ефективності правотворчого процесу. Його зміст визначає система засобів, правил і
прийомів підготовки компетентними органами юридичних
актів. Можна стверджувати, що поняття «правотворча техніка» споріднене з поняттям «юридична техніка». Воно містить
методики роботи над текстами усіх нормативно-правових
актів, прийоми найдосконалішого викладу думки нормотворця у статтях (пунктах) юридичних актів, вибір доцільної
структури кожного з них, термінологію та мову, способи
оформлення змін, повного або часткового скасування, об’єднання нормативно-правових актів тощо. Правотворча техніка, зокрема, забезпечує юридичну досконалість нормативних документів [94, с. 33].
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Додержання вимог правотворчої чи юридичної техніки
(як двох основних термінологічних понять), які є системними, заснованими на практиці правотворчості і теоретично
обґрунтованих принципів і правил (прийомів) підготовки
проектів нормативно-правових актів місцевими державними адміністраціями, – обов’язкова передумова високої якості
правових актів міськдержадміністрацій, їх повноти та узгодженості. Недооцінка зазначених вимог спричиняє недоліки
і суттєві помилки спочатку в правотворчій, відтак і в правозастосовній діяльності місцевих державних адміністрацій.
Точне і неухильне додержання вимог щодо нормопроектування в їх сукупності може характеризувати проект нормативно-правового акта місцевої державної адміністрації як
досконалий з технічної точки зору і свідчити про належну
юридичну культуру з його підготовки і оформлення.
Принцип використання правового досвіду передбачає
необхідність вивчення правозастосовної практики, що допомагає удосконалювати якість правових актів місцевих державних
адміністрацій, підвищувати їх ефективність [92, с. 70]. Аналіз
правозастосовної практики дозволяє перевірити життєздатність тих чи інших положень правових актів.
Досліджуючи спеціальні принципи правотворчої діяльності місцевих державних адміністрацій, зазначимо, що до
них можна віднести таке:
Поєднання динамізму та стабільності означає створення
стабільного нормативно-правового акта та одночасно можливість унесення до нього змін і доповнень. Правотворчий акт
місцевої державної адміністрації повинен відображати динаміку суспільних відносин і тенденції розвитку території.
Принцип оперативності означає своєчасність правотворчої діяльності місцевих держадміністрацій. Правотворчість
обумовлена розвитком суспільних відносин, необхідністю
регулювання одних суспільних відносин, зміни, доповнень і
скасування інших. Якщо розпорядження, що готується, тягне
зміни або доповнення до інших розпоряджень, то ці зміни
або доповнення включаються до проекту розпорядження, що
готується, або подаються окремим актом одночасно з проектом. За наявності розбіжностей щодо проекту розпорядження
керівник органу, який вносить проект, повинен забезпечити
їх обговорення із заінтересованими органами та організаціями з метою пошуку взаємоприйнятного рішення.
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У разі потреби зазначається, які розпорядження мають
бути визнані такими, що втратили чинність, а до яких повинні бути внесені зміни у зв’язку з прийняттям розробленого проекту розпорядження, а також пропозиції щодо
розроблення нормативно-правових актів, необхідних для
реалізації проекту розпорядження, що вноситься.
Принцип планування та прогнозування дозволяє уникнути хаотичності під час здійснення правотворчої діяльності
місцевими державними адміністраціями, досягти несуперечливої та внутрішньоузгодженої, строго ієрархічної системи
правових актів.
Планування правотворчості насамперед означає з’ясування того кола суспільних відносин, котрі необхідно врегулювати на цьому етапі розвитку регіону. Плани роботи місцевої державної адміністрації повинні передбачати перелік
актуальних питань, пов’язаних із реалізацією заходів соціально-економічного розвитку території або окремих її адміністративно-територіальних одиниць, функціонуванням галузей господарського комплексу та урегулюванням проблем соціальної
сфери, поліпшенням діяльності місцевих органів виконавчої
влади, їх взаємодією з органами місцевого самоврядування, що
потребують розгляду на засіданнях колегії, нарадах у голови
місцевої державної адміністрації та його заступників і вжиття
додаткових заходів для їх вирішення.
У процесі прогнозування здійснюється збір та узагальнення інформації, за допомогою якої визначаються перспективи розвитку місцевої правової системи, оцінюються можливі об’єкти правового регулювання. Важливе значення має
також прогнозування ефективності дії проекту розпорядження, яке дозволяє враховувати наслідки його прийняття.
Принцип професіоналізму означає, що у правотворчому
процесі повинні брати участь висококваліфіковані спеціалісти відповідних галузей науки, наукових установ, юристи, які
мають відповідні знання та навики створення проектів правових актів. Саме такі спеціалісти апарату місцевих державних адміністрацій повинні розробляти проекти розпоряджень і забезпечувати їх інформаційний супровід, а головним завданням голови держадміністрації є визначення ідей
та цілей проекту, основного змісту та принципів, вибір оптимального варіанту розпорядження серед підготовлених і
його прийняття.
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Принцип поєднання державних і місцевих інтересів закріплено в ст. 3 Закону України «Про місцеві державні адміністрації». Місцеві державні адміністрації є місцевими органами виконавчої влади загальної компетенції, їх правотворча
діяльність розповсюджується на економічне, соціально-культурне та адміністративно-політичне життя регіону. Суспільні правовідносини, які виникають у зазначених сферах, потребують правового регулювання з урахуванням загальнодержавних інтересів, місцевих потреб, так і в поєднанні
місцевих і державних вимог. У деяких регіонах України місцеві умови дуже різноманітні та індивідуальні (соціальні
потреби населення, розвиток промисловості тощо), інколи
навіть настільки унікальні, що всі ці вимоги та потреби не
можуть бути враховані за централізованого управління. Крім
того, господарський розвиток регіонів не є однаковим, у
деяких областях, містах або районах виникає необхідність
прийняття окремого нормативно-правового акта, тоді як в
інших – такої необхідності може й не бути. Тому «Типові положення…», «Типові інструкції…», «Типовий регламент…» тощо,
які видаються центральними органами виконавчої влади,
потребують певної адаптації до місцевих потреб, звісно, з
урахуванням державних вимог. За результатами здійсненого
анкетування, 385 респондентів вважають за необхідне на
законодавчому рівні переглянути існуючі загальні принципи
розподілу повноважень між окремими місцевими органами
виконавчої влади. На питання: «Чи достатньо деталізовані,
на Вашу думку, закріплені повноваження місцевих органів
виконавчої влади щодо окремих напрямків діяльності – по
галузях?», 92% респондентів висловились неоднозначно, зважаючи на те, що залежно від регіону і визначаються пріоритетні повноваження місцевих органів виконавчої влади.
Якщо це гірський регіон, то пріоритетом тут можуть бути
туристична галузь, сфера обслуговування, рекреаційні ресурси тощо, відповідно й повинні деталізовуватись повноваження. З огляду на такі міркування 78% респондентів вважають за необхідне на законодавчому рівні визначати тільки
базові принципи діяльності повноважень місцевих органів
виконавчої влади, а що ж стосується визначення конкретних
пріоритетів у роботі місцевих органів виконавчої влади, то
вони мають затверджуватись на місцях із подальшим погодженням з вищим органом.
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Принцип ефективності та послідовності правотворчої
діяльності місцевих державних адміністрацій обумовлює
ефективність діяльності самої держадміністрації як місцевого
органу виконавчої влади, так і дієвість нормативно-правових актів останньої. Цей принцип виявляється насамперед у
кількості, характері та дієвості прийнятих розпоряджень.
Дотримання принципу послідовності правотворчої діяльності дозволяє місцевим держадміністраціям розвивати та
удосконалювати процес розробки та видання правових актів
управління з урахуванням наявного досвіду у відповідній
сфері або галузі, надаючи можливість належно оцінити подальший розвиток правотворчого процесу, розробити механізм його удосконалення.
Принцип фінансової і матеріальної забезпеченості правотворчого акта є необхідною гарантією реальності актів
місцевих державних адміністрацій. Ефективність дії правових актів місцевих держадміністрацій залежить від їх фінансової забезпеченості, наявності економічних гарантій упровадження цих актів у життя. У іншому разі їх положення
залишаються тільки на папері.
Проекти розпоряджень із питань соціально-економічного розвитку відповідної території у разі необхідності попередньо обговорюються на засіданнях колегії місцевої державної адміністрації. Фінансово-економічне обґрунтування
проекту розпорядження подається у разі, коли його реалізація потребує матеріальних та інших витрат. Наводиться розрахунок необхідних асигнувань на реалізацію розпорядження
із зазначенням конкретних витрат і джерел їх покриття.
Принцип інформаційно-правового забезпечення правотворчих рішень полягає в необхідності збору інформації
про стан правового забезпечення у цій сфері суспільних відносин, перелічуються неврегульовані питання і пропонується механізм їх вирішення. Під час складання проекту розпорядження необхідно здійснювати аналіз чинного законодавства, правозастосовної практики, узагальнити існуючі на
регіональному рівні проблеми, зважити на досвід вирішення
подібних проблем в інших областях або районах.
Обґрунтованість прийняття будь-якого правотворчого
акта місцевими державними адміністраціями і ефективність
його дії залежить від максимально повного обсягу інформації за цією проблемою саме на підготовчий стадії правотвор-

74

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

чого процесу. Нестабільність правових актів управління, а
також їх незначний вплив на суспільні відносини обумовлюється неповнотою та недостовірністю інформації, яка використовується для прийняття певного акта.
Принцип урахування соціальної, історичної або іншої
специфіки регіону [92, с. 71]. Окреслений принцип правотворчої діяльності обумовлюється врахуванням низки факторів,
а це: економіко-територіальний – кліматичні умови, переважання різних галузей господарства залежно від географічного розташування регіону (промисловість, сільське господарство, видобування корисних копалин, лісове господарство та
інше); демографічний – різна чисельність населення регіону,
приріст або зменшення чисельності населення, співвідношення міського та сільського населення, працездатного і непрацездатного населення і т. д.; національно-культурний та релігійний фактор – історія населення регіону, різні культурні
цінності, переважання певної релігії, національні звичаї, традиції, правова культура, правосвідомість населення регіону;
соціально-політичний фактор – різноманітна діяльність суб’єктів правотворчої ініціативи, лобізм, правові сподівання
населення тощо.
Що глибше та різносторонніше вивчатиметься зовнішнє середовище, відображені його соціальні потреби, то ефективнішою буде правотворча діяльність місцевих державних
адміністрацій, її реальність, тоді така діяльність не дублюватиме загальнодержавні правові акти, а намагатиметься ураховувати особливості життя відповідного регіону.
Отож, можна зробити висновок, що додержання принципів правотворчої діяльності під час підготовки проектів
нормативно-правових актів місцевими державними адміністраціями є обов’язковою передумовою високої якості
правових актів міськдержадміністрацій, їх повноти та узгодженості. Недооцінка та неврахування загальних і спеціальних принципів тягне недоліки і суттєві упущення у правотворчій діяльності місцевих державних адміністрацій.
Точне і неухильне додержання принципів щодо підготовки та видання правових актів управління в сукупності
може характеризувати проект нормативно-правового акта
місцевої державної адміністрації як досконалий і свідчити
про належну ефективну роботу з його підготовки і оформлення.
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Правозастосовна форма діяльності найперше пов’язана з виконанням законів та інших нормативно-правових
актів, метою якого є застосування норми права у кожному
конкретному випадку, тобто в межах цієї форми діяльності
відбувається розгляд і вирішення певних управлінських
спорів. Правозастосовна форма насамперед характеризується
такими загальними функціями управління, як організація,
облік, розпорядництво, кадрове забезпечення системи управління тощо. Ця форма діяльності охоплює такі елементи:
встановлення фактичних обставин справи, пошук спеціальної правової норми для застосування в кожному конкретному випадку, встановлення юридичного значення та масштабу діяльності такої правової норми, з’ясування та тлумачення змісту цієї норми, ухвалення рішення у справі, видання
індивідуального акта управління.
Регулятивна форма діяльності місцевих органів виконавчої влади характеризується тим, що вона спрямована на
створення необхідних умов для здійснення позитивного
управління, яке орієнтоване на забезпечення добробуту суспільства і держави, реалізацію функції управління в економічній, соціально-культурній, адміністративно-політичній та
інших сферах суспільства. Під час застосування регулятивної
форми діяльності реалізуються такі функції управління, як
державне регулювання, прогнозування, планування, координація, керівництво та інші. Саме за допомогою регулятивної
форми діяльності забезпечуються права і законні інтереси
громадян та інших суб’єктів права, створюється необхідний
порядок управління.
Правоохоронна форма діяльності пов’язана зі здійсненням контрольно-наглядової функції управління. У межах
цієї форми захищаються права і свободи громадян та інших
суб’єктів права, застосовуються заходи адміністративного
примусу до фізичних та юридичних осіб, використовуються
особливі примусові засоби та способи впливу. Правоохоронна
форма діяльності покликана охороняти встановлений порядок управління, забезпечувати законний режим функціонування органів управління та посадових осіб.
З цього приводу можна погодитися з твердженням, що
світовий та український досвід державотворення засвідчив,
що будь-які форми державного управління та його найкращі
організаційні моделі приречені на крах, якщо не буде вирі-

76

АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ

шена одна з головних проблем державного управління –
певне співвідношення (взаємозв’язок, співпраця і чіткі власні повноваження) між центральними та місцевими органами
влади, між місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування [101, c. 21].
Аналізуючи досвід практичної діяльності органів виконавчої влади, зокрема місцевих, вважаємо, що правові
форми найчастіше виражаються у двох видах: адміністративних актах та адміністративному договорі.
Сьогодні можна констатувати, що поняття «адміністративний акт» є більш досліджуваним наукою адміністративного права, ніж державного управління. І це зрозуміло з
огляду на походження цього поняття.
Вважається, що «адміністративний акт» є винаходом
науки публічного права, яка створила його за французьким
зразком; адміністративний акт виступає, з одного боку, як
«типовий продукт односторонньо владно діючого управління, що виконує закони і реалізуючого державні цілі в межах
законів. З іншого боку, за допомогою адміністративного акта
і такої, що передує йому чи слідує за ним процедури, повинна бути забезпечена правова захищеність, так само, як це
робить судове рішення» [102]. Серед вітчизняних дослідників зміст цього поняття намагалися окреслити, насамперед
В. П. Тимощук [103, с. 61], Ю. Мельник [11, с. 11] та вчені з Інституту держави і права імені В. Корецького НАН України [104,
с. 204] в аспекті його дослідження як елемента адміністративної процедури. Більш широке значення цього поняття
міститься у дослідженнях російських науковців.
Так, на думку Ю. Тихомирова, поняття адміністративний акт поширюється не лише на індивідуальні, а й відомчі
акти, які охоплюють усі види актів, що видаються міністерствами, службами, агентствами тощо [105, с. 148].
Відомий вітчизняний теоретик і практик В. Стефанюк
дав доволі ґрунтовне та повне тлумачення адміністративного
акта, визначивши це поняття як акт підзаконної адміністративної нормотворчості (правовстановчі), у якому: а) містяться
норми права і конкретизуються норми актів вищої юридичної чинності, що є в законодавчих актах, а також передбачається механізм їхньої реалізації; б) визначаються типові
правила поведінки у сфері публічного управління (наприклад, правила приватизації; правила проведення контрольно-
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наглядових заходів; порядок накладення адміністративних
стягнень тощо); в) встановлюється організаційно-правовий
статус органів виконавчої влади, безпосередньо підвідомчих
Президентові України і Кабінету Міністрів України; г) реалізується механізм забезпечення конституційного статусу громадян України, іноземців і осіб без громадянства, а також
громадських об’єднань; д) установлюються необхідні заборони та обмеження; е) надаються спеціальні права та покладаються спеціальні обов’язки у сфері державного управління (наприклад, під час оголошення надзвичайного стану,
введення карантину); є) формуються умови взаємодії і координації діяльності різних учасників управлінських відносин;
ж) реалізуються соціально-економічні програми (приватизації, демонополізації, конверсії оборонної промисловості
тощо) [106, с. 22].
Аналіз цих підходів дозволяє виявити такі проблеми
правового регулювання інституту адміністративного акта:
яка частина актів управління може бути визначена актами
адміністративними; чи може розглядатися адміністративний акт винятково як результат адміністративної процедури; чи достатнє врегулювання адміністративного акта на
рівні Адміністративно-процедурного кодексу.
В цілому під актом управління розуміються і словесний (письмовий і усний), і конклюдентний акти [107, с. 204].
Водночас акт державного управління – це акт управління,
прийнятий чи здійснений органом державного управління
(органом виконавчої влади). Акти державного управління
можуть набувати форми і правових актів державного управління, і конклюдентних дій. Своєю чергою, правові акти державного управління – це вольові владні дії органів державного управління, здійснювані ними на основі і на виконання
законів у процесі виконання функцій державного управління, що спрямовані на встановлення (зміну, відміну) правових норм чи на виникнення (припинення, зміну) конкретних правовідносин. Конклюдентні дії державного управління
слід розглядати як дії, що виражають волевиявлення на
встановлення правовідносин, і які виявляються безпосередньо у формі певної поведінки. Тому останні здійснюються
здебільшого службовцями органів державного управління,
тоді як правові акти є уособленням реалізації компетенції
органом державного управління.
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Такий усталений підхід до результату діяльності органів виконавчої влади розпочинає змінюватися у зв’язку з
поверненням до використання вітчизняним адміністративним
правом поняття «адміністративний акт». Так, у § 35 закону
про адміністративну процедуру ФРН адміністративним актом
визначається кожне розпорядження, рішення або суверенний захід, який приймає орган влади для врегулювання
окремого випадку у сфері публічного права і який має безпосередню, спрямовану назовні правову дію.
У доктрині та законодавстві держав, що належать до
англо-американської правової системи, на позначення аналізованого нами поняття використовуються також інші терміни.
Наприклад, в акті про адміністративну процедуру 1946 року
Сполучених Штатів Америки розрізняється «правило» (приблизно відповідає нормативному акту) та «наказ» і «ліцензія», що за змістом є актами індивідуального характеру [103, с. 206; 109, с. 107].
З огляду на це, на нашу думку, характерними рисами
адміністративного акта є те, що він, по-перше, може набувати форми розпорядження, рішення або суверенного заходу;
по-друге, приймається органом влади; по-третє, приймається з метою врегулювання окремого випадку у сфері публічного права; по-четверте, спрямовується назовні.
Німецькі вчені акцентують на трьох суттєвих ознаках
адміністративного акта: 1) регулювання окремого випадку;
ця ознака дозволяє відмежувати адміністративний акт від
нормативного; 2) є рішенням, що охоплює два моменти: волевиявлення відомства стосовно громадянина чи певної речі
та обґрунтування прав і (чи) обов’язків для громадянина чи
щодо певної речі; 3) зовнішня дія адміністративного акта
полягає в тому, що він здійснює безпосередній правовий
вплив «назовні», тобто йдеться про відносини між державою
і громадянами.
Обраний і німецьким, і українським адміністративним
правом підхід дозволяє відмежувати адміністративний акт
не лише від актів нормативних, але і від інших індивідуальних актів органів влади загалом і державного управління зокрема. Йдеться про такі індивідуальні акти органів
державного управління, які видаються у межах установчої
чи кадрової процедур і отримують назву внутрішньо чи зовнішньоорганізаційні: щодо утворення, реорганізації чи лік-
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відації підпорядкованих органів чи їх структурних підрозділів, призначення на посади керівників і заступників органів влади та ін.
Інший підхід до суті адміністративного акта застосовується французьким адміністративним правом. Відсутність
у Франції єдиного законодавчого акта про адміністративну
процедуру обумовила розуміння сутності цього поняття не
на засадах формального визначення, а на основі теоретичних досліджень. У Франції поняття адміністративного акта
покриває всі акти адміністрації, що породжують правові наслідки і підлягають публічному праву, йдеться про особливо
широку концепцію, яка охоплює також угоди [110, с. 241].
Слід зважити на процедуру реєстрації нормативноправових актів, яка надзвичайно важлива у зв’язку із набуттям чинності такими актами. Відповідно до п. 4.4 Наказу
Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку
проведення державної реєстрації нормативно-правових актів
у Міністерстві юстиції України та включення їх до Єдиного
державного реєстру нормативно-правових актів» від 25 листопада 2002 р. № 102/5 нормативно-правові акти, які занесені
до Державного реєстру, набувають чинності через 10 днів після їх реєстрації, якщо в них не встановлено пізніший строк
надання їм чинності [111].
З цього приводу додамо, що після того, як керівник
відповідного місцевого органу виконавчої влади підписав
відповідний проект нормативно-правового акта, у випадках, передбачених законодавством, такий документ підлягає реєстрації у відповідних органах Міністерства юстиції
України.
Зазначимо, що, крім територіальних органів Міністерства юстиції, експертизу правових актів у сфері господарської
діяльності (регуляторних актів) здійснюють територіальні
підрозділи Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва. На нашу думку, фактично відбувається дублювання функцій щодо контролю за законністю
нормативно-правових актів місцевих органів виконавчої
влади. Адже територіальні управління юстиції здійснюють
правову експертизу усіх правових актів місцевих органів
виконавчої влади на відповідність законодавству України.
Отож, правові акти у сфері господарської діяльності проходять подвійну експертизу: спочатку в органах відповідного
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державного комітету, відтак в органах Міністерства юстиції.
Така ситуація уповільнює та ускладнює правове регулювання господарської діяльності у відповідних адміністративнотериторіальних одиницях, що може призвести до зниження
ефективності та несвоєчасності правового регулювання. Отже,
можна стверджувати, що проведення експертизи територіальними підрозділами Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва недоцільне.
Після проведення реєстрації територіальними органами Міністерства юстиції України, згідно зі ст. 57 Конституції
України, закони та інші нормативно-правові акти мають бути
оприлюднені. Однак у законодавстві України визначено порядок оприлюднення винятково актів Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України. Що
стосується порядку оприлюднення інших видів актів, то це
питання законодавством України не врегульовано. Вважаємо,
доцільно започаткувати та видавати щомісячний (щоквартальний) збірник нормативно-правових актів місцевих органів
виконавчої влади певної області. У такому збірнику можна
було б публікувати нормативно-правові акти всіх місцевих
органів виконавчої влади відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Це дало б змогу не тільки здійснювати
оприлюднення правових актів місцевих органів виконавчої
влади, але й покращити систематизацію таких нормативних
актів, зробити діяльність виконавчої влади на місцевому рівні
більш публічною. Слід зважити на те, що:
1. Поняття «адміністративний акт» повинно замінити
поняття «індивідуальний акт управління». Адміністративними
актами слід визначити всі індивідуальні акти місцевих органів
виконавчої влади, незалежно від їх спрямування: внутрішнє
(всередині системи чи органів виконавчої влади) чи зовнішнє (реалізація прав, свобод фізичних і юридичних осіб).
2. У випадку ухвалення політичного рішення про необхідність формального закріплення інституту адміністративної процедури визначення поняття «адміністративний акт
місцевого органу виконавчої влади» має здійснюватися з
огляду і на її зміст, і на поняття «адміністративний процес».
З цього приводу дуже слушне визначення нормативноправового акта місцевого органу виконавчої влади дав
Ю. Мельник, який розуміє це поняття як юридичний акт, що
видається відповідними виконавчими та розпорядчими
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органами влади на підставі та на виконання законів і підзаконних актів вищих органів з метою безпосередньої організації практичної реалізації функцій держави в межах певної адміністративно-територіальної одиниці [11, с. 11].
Вважаємо, що на підставі правового аналізу можна
дати таке визначення адміністративно-правового акта місцевого органу виконавчої влади. Це юридично владне діяння
місцевого органу виконавчої влади, в обумовленій законодавством формі та за встановленою процедурою спрямоване
на виконання та реалізацію конкретних, індивідуально визначених законів і підзаконних актів з метою урегулювання
окремого випадку у сфері публічного права на певній адміністративно-територіальній одиниці України.
Перспективним напрямом удосконалення виконавчої
влади у нових умовах є, вважаємо, використання місцевими
органами виконавчої влади України в їх правотворчій і
правозастосовній діяльності адміністративних договорів. До
набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства
України вітчизняне законодавство не виокремлювало таке
поняття, як адміністративний договір. Незважаючи на те, що
визначення виду договору має належати до матеріальної
норми, саме процесуальний закон уперше дав визначення
цього терміна. Так, відповідно до п. 14 ст. 3 КАСУ, адміністративний договір – це дво- або багатостороння угода, зміст
якої становлять права й обов’язки сторін, що очевидні із
владних управлінських функцій суб’єкта владних повноважень, який є однією зі сторін угоди.
З огляду на тенденції розвитку суспільних відносин
у змісті місцевих органів виконавчої влади відбуваються
певні зміни. Одна з таких змін стосується можливого використання договірного регулювання адміністративних
правовідносин. Про це свідчить частина п’ята ст. 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», де вказано, що «для здійснення спільних програм місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування
можуть укладати договори, створювати спільні органи та
організації». Крім цього, стаття 14 цього Закону передбачає передачу місцевим державним адміністраціям повноважень «інших органів», крім можливості делегування
повноважень органів виконавчої влади вищого рівня і повноважень органів місцевого самоврядування.
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Останнім часом питання теорії адміністративного договору певним чином висвітлювались і вітчизняними, і зарубіжними вченими в галузі адміністративного права. Зокрема,
що стосується розвитку поглядів на визнання адміністративних договорів, то існування адміністративних договорів
визнано у науці адміністративного права ще на початку
XX століття. Так, А. І. Єлістратов 1917 року зауважував: «Нині
можливість адміністративних актів договірного характеру
взагалі не заперечується. Центр ваги розбіжностей переноситься на питання про те, в якій мірі поняття договір може
знайти своє застосування в адміністративному праві. Можливість публічно-правових договорів між різними установами і між громадянами, звичайно, так чи інакше визнається.
Приклади таких договорів: угоди лікарняних кас із міськими
і земськими громадськими управліннями про забезпечення
учасникам кас лікарняного лікування, договір про найм фабричних робітників, оскільки він нормується адміністративним правом і т.п.» [112, с. 11].
Підкреслимо, що адміністративний договір – це нове і
ще недостатньо вивчене і осмислене явище, тому навколо
цього питання так багато суперечок і дискусій. Деякі вченіадміністративісти вважають, що адміністративний договір –
це об’єктивна необхідність, особливий універсальний засіб
управлінської діяльності [113, с. 244]; а інші – що це штучно
надуманий інститут адміністративного права, зміст якого не
відповідає правовим і національним особливостям внутрішньодержавного регулювання [114].
Прихильники адміністративного договору посилаються
на ч. 2 ст. 143 Конституції України, де сказано, що до повноважень обласних і районних рад віднесено, зокрема, затвердження та контроль за виконанням районних і обласних
бюджетів, які формуються з коштів державного бюджету
для їх відповідного розподілу між територіальними громадами або для виконання спільних проектів та з коштів,
залучених на договірних засадах з місцевих бюджетів для
реалізації спільних соціально-економічних і культурних програм; та на ч. 5 ст. 35 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», який передбачає, що для здійснення спільних
програм місцеві державні адміністрації та органи місцевого
самоврядування можуть укладати договори, створювати
спільні органи та організації. Але опоненти зазначають, що у
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вказаних нормах немає прямого посилання на адміністративний характер договорів за їх назвою чи сутністю, а аналіз
їх змісту свідчить про відсутність імперативного припису,
визначального для адміністративного права. Два адміністративні органи можуть формувати свої відносини без
імперативного припису, якщо рівні між собою структури
застосують диспозитивний метод регулювання. Ним може
бути спільне рішення (постанова, розпорядження тощо) кількох структур з метою координації спільних дій чи вирішення
одного питання.
Поняття адміністративного договору в науковій доктрині тлумачиться по-різному. В. А. Юсупов визначає його як
адміністративно-правову угоду двох або більше суб’єктів, із
яких один чи всі обов’язково є органом державного управління або їх законними представниками. Ця угода спрямована на встановлення, зміну або припинення адміністративних прав та обов’язків органів державного управління, суб’єктивних майнових або немайнових прав у громадян і соціальних утворень [115, с. 53]. Подібної точки зору дотримується і
А. С. Васильєв [116, с. 43]. З цим визначенням можна погодитись, однак варто зазначити, що автор обмежує роль адміністративного договору встановленням, зміною або припиненням конкретних адміністративних правовідносин. У зв’язку з
цим таке визначення не охоплює адміністративні договори,
котрі мають нормативний характер. Крім того, у визначенні
варто було б указати на формальну рівність суб’єктів цієї угоди.
Своєю чергою, К. К. Афанасьєв стверджує, що адміністративний договір – це добровільна угода двох чи більше
суб’єктів адміністративного права, один із яких наділений
власними або делегованими повноваженнями у сфері державного управління з приводу вирішення питань виконавчого та розпорядчого характеру, укладена у формі правового
акта, який установлює (припиняє, змінює) їх взаємні права,
обов’язки та відповідальність [117, с. 16].
І. Самсін, Н. Іваницька вважають адміністративним
договором будь-який публічно-правовий договір, котрий
має предметом свого регулювання публічний інтерес [118,
с. 115]. Однак, на нашу думку, це твердження доволі безпідставно розширює сферу таких договорів, адже до них слід
було б віднести і конституційні договори та деякі міжнародні договори та угоди.
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Більш вдале, вважаємо, визначення дав А. А. Савостін,
відповідно до якого адміністративний договір – це укладена
відповідно до норм адміністративного права угода, що є взаємним узгодженим виявом волі сторін щодо єдиної мети між
двома чи більше формально рівними суб’єктами, предметом
якої є здійснення юридично значущих управлінських або організаційних дій, в яких хоча б однією зі сторін є орган державного управління або його законний представник [119, с. 52].
Хоча це визначення і надто розширене, проте його
можна прийняти як таке, що відповідає природі адміністративного договору. Варто лише зауважити, що в ньому розширено предмет адміністративного договору та суб’єктний
склад осіб, які є сторонами такого виду угод.
Аналізуючи наукові думки щодо змісту адміністративного договору як різновиду публічно-правового договору, і
що він у системі правових зв’язків повинен посідати проміжне місце між адміністративним актом (одностороннє волевиявлення державного органу влади) і договором приватноправового характеру, з цього приводу ми цілком поділяємо
твердження судді Київського апеляційного господарського
суду О. Ф. Синиці, який вважає поєднання адміністративного
і цивільного права штучною сумішшю, котра нежиттєздатна
через суперечливість і взаємовиключність публічного і приватного права. У своїй статті «Адміністративний договір, або
три кроки назад» [120, с. 9] О. Ф. Синиця наводить приклад
адміністративних договорів придбання державного майна в
порядку приватизації. Він розділяє цей процес на два різні
за правовою природою етапи. Перший – держава відповідно
до спеціального законодавства за адміністративною процедурою ухвалює рішення про роздержавлення майна і доручає
уповноваженому органу здійснити його відчуження, другий –
держава виходить на вільний ринок і пропонує потенційним
покупцям (зокрема пільговикам) на цивілістичній основі придбати майно за визначеними у законі і договорі умовами. За
своїм правовим змістом і методом другий етап не має нічого
спільного з адміністративним правом. Що ж стосується інтересу держави у подальшому ефективному використанні роздержавленого майна, то у широкому розумінні він присутній, зокрема і в цивільному праві.
Розвиваючи цю слушну думку, вважаємо, що метою
адміністративних договорів здебільшого є реалізація пуб-
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лічних інтересів, тому противники адміністративного договору стверджують, що саме штучне перебільшення у будьякому цивільному договорі адміністративної компоненти
призведе до того, що через правову природу публічності та
національних економіко-правових традицій адміністративний
інтерес витіснятиме в адміністративному договорі інтерес
приватний. Внаслідок цього адміністративний договір не
стримає свавілля владного органу управління, провокуватиме
його вихід у договорі за межі припису закону і зумовить новий
потужний поштовх корупції. Саме у такому ракурсі, хоча й не
більшість, акцентують увагу респонденти під час проведення
нашого анкетування. Так, на питання «Чи вважаєте Ви, що
адміністративний договір є ефективною формою реалізації
публічних інтересів на місцях?» більшість державних службовців відповідають, що адміністративний договір є ефективною
формою реалізації державної політики на місцях (378 респондентів). Проте практично всі опитані депутати обласних рад та
інші респонденти вважають таку форму недоцільною.
Оскільки адміністративні договори використовуються
в різних сферах і галузях виконавчої влади, то закономірно
постає питання щодо їх класифікації. Це обумовлено тим, що
різні види адміністративних договорів, їх предмет і цілі визначають різні способи їх укладання, а також специфіку практичного застосування цього виду угод.
Як слушно підкреслює К. К. Афанасьєв, перспективним
напрямом удосконалення державного управління в нових
умовах є використання органами виконавчої влади України
в їх правотворчій і правозастосовній діяльності адміністративних договорів [121, с. 3].
У науковій літературі вже були спроби класифікувати
адміністративні договори за різними критеріями. Зокрема
Д. М. Бахрах класифікує адміністративні договори за суб’єктним складом на: договори між суб’єктами управлінської діяльності (внутрішньоапаратні); договори між суб’єктами виконавчої влади та іншими державними органами (муніципальні органи); договори між державними та недержавними
організаціями; договори між суб’єктами управління та громадянами [83, с. 133].
Вітчизняний дослідник С. С. Скворцов класифікує адміністративні договори за предметним критерієм, зокрема:
договори про компетенцію (розмежування або делегування
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повноважень і предметів відання); договори у сфері управління державною власністю; договори, що забезпечують державні потреби (державні контракти (договори); контракти з
державними службовцями, студентами; фінансові та податкові угоди; договори про взаємодію, співпрацю; концесії та
інвестиційні угоди; договори про надання деяких послуг
приватним особам, наприклад, охорона громадського порядку та майна, перевезення в громадському транспорті, комунальні послуги тощо [122, с. 16].
Аналізуючи наведені класифікації, зауважимо, що жоден
із учених не виокремлює місцеві органи виконавчої влади, а
ототожнює їх із державними організаціями. Однак поняття
державної організації є більш широким, ніж поняття «державний орган». Оскільки ж місцевий орган виконавчої влади
є самостійним суб’єктом адміністративно-правових відносин, що має владні повноваження, на відміну від державних
організацій, і його участь як сторони є однією з необхідних
ознак для визнання такого договору адміністративним, то
стороною адміністративного договору можуть бути не всі
державні адміністрації, а лише ті, які є державними органами. Наявність же інших державних організацій як сторони у
договорі не дозволяє беззаперечно віднести його до адміністративних. Тому було б доцільно виокремити органи
державного управління із державних організацій. Крім того,
умовою укладання будь-якого договору є формальна рівність
сторін-учасників. У тих же випадках, коли стороною є громадянин, ця умова не дотримується. Виняток може бути
лише тоді, коли громадянин є законним представником
іншого державного органу, але тоді він (громадянин) набуває інший правовий статус. Деякі вчені, зокрема А. А. Савостін, до адміністративних договорів, стороною в яких є громадянин, відносять трудові угоди, укладені між працівниками та державними органами, вказуючи при цьому, що такі
угоди регулюються не тільки нормами трудового, але й
адміністративного права [119, с. 53]. Така точка зору, на нашу
думку, не зовсім правильна, оскільки за природою вищевказані договори є трудовими, а не адміністративними. Сторонами у такому договорі є не суб’єкти управління, а працівник і роботодавець. Крім того, предметом такого договору є
не управлінська діяльність, а трудові відносини, які, своєю
чергою, регулюються трудовим законодавством.
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На нашу думку, вищезазначені типи адміністративних
договорів варто було б поділити не за одним, а за двома
критеріями. Що стосується першої групи, то доцільно було б
взяти за основу такий критерій, як «предмет договору», що
ж стосується другої групи, то більш точним критерієм був би
такий, як «юридичні властивості договору».
Розглядаючи нормотворчі та правозастосовні адміністративні договори, можна зробити висновок, що по суті в
одному випадку такі договори є джерелом права, а у іншому – юридичним фактом. Нормотворчі договори повинні
укладатися між державними органами, які мають відповідні
повноваження. У сфері адміністративного права необхідність
застосування таких договорів спричинена тим, що управлінські відносини, які потребують урегулювання, перебувають за межами компетенції одного органу, або ж урегулювання цих адміністративних відносин якимось одним органом
державного управління може виявитись неефективним. Для
максимально ефективного врегулювання тих чи інших
управлінських відносин у таких випадках необхідне єдине
волевиявлення двох або більше державних органів, які
мають нормотворчі повноваження. Такі договори можуть
мати різну юридичну форму. Це може бути і спільна інструкція, і спільний наказ, а також інші форми, що передбачені
законодавством України.
Отож, адміністративні договори найчастіше мають нормативний характер, що пояснюється їх публічно-правовою
природою і функціональним призначенням. Такі договори,
як підкреслює В. Стефаник, укладаються в публічних інтересах, а їхня цільова спрямованість – це досягнення загального
блага [123, с. 12].
На відміну від адміністративних договорів, що мають
нормотворчий характер, правозастосовні договори (договори
як юридичні факти) більш подібні до договорів інших галузей права, наприклад, цивільного. Зазначена подібність
доволі умовна і виражається у тому, що правозастосовні
адміністративні договори, як і договори цивільного права,
встановлюють, змінюють або припиняють конкретні правовідносини. Правозастосовні адміністративні договори укладаються на основі норм адміністративного права і застосовуються щодо конкретних відносин, які виникають під час
здійснення виконавчо-розпорядчих функцій органами дер-
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жавної влади. На відміну від нормотворчих договорів, правозастосовним договорам притаманне більш широке коло
суб’єктів, до яких можуть ставитися із певними застереженнями не тільки органи державної влади, а й інші суб’єкти
адміністративного права.
Як зазначалось, за критерієм «предмет договору»
можна вирізнити: договори про компетенцію; договори
про спільну діяльність; договори про виконання державних замовлень.
Після прийняття законів України «Про місцеві державні адміністрації» [12] та «Про місцеве самоврядування в
Україні» від 21 травня 1997 року № 280/97 [124] договори
про компетенцію набули більш широкого застосування. Це
можуть бути угоди про розмежування сфер діяльності або
договори про делегування повноважень органами місцевого
самоврядування місцевим органам виконавчої влади.
До договорів про співробітництво можна віднести різні адміністративні договори про спільну управлінську діяльність, про обмін інформацією, про організацію спільних заходів. Такі договори, як правило, укладаються між декількома
органами виконавчої влади і мають на меті організацію
взаємодії та координацію своєї діяльності для ефективного
управління тими сферами суспільного життя, котрі входять
до компетенції одразу декількох місцевих органів виконавчої влади.
На жаль, ст. 35 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» передбачає можливість укладання спільних
договорів місцевими адміністраціями тільки з відповідними
місцевими радами. А оскільки ст. 19 Конституції України
передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише
на підставі і в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, то вищевказана
норма Закону України «Про місцеві державні адміністрації»
значно обмежує простір для використання такого правового
інструменту, як адміністративний договір у сфері виконавчої влади. Зазначимо, що на практиці адміністративні договори мали б укладатись між місцевими державними адміністраціями та відповідними місцевими радами стосовно
делегування повноважень, однак, як правило, такі управлінські дії оформляються або рішенням місцевої ради або
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розпорядженням місцевої державної адміністрації. Прикладом може бути рішення Закарпатської обласної ради від
16.10.2002 р. № 72 «Про делегування повноважень обласної
ради IV скликання обласній державній адміністрації». На
використанні адміністративних договорів також наголошує
Г. В. Бублик, яка зазначає, що, зважаючи на соціальну спрямованість і добровільний характер природи делегованих
повноважень, безпосередньо процес делегування повноважень повинен супроводжуватись підписанням адміністративного договору [125, с. 10].
Крім того, в українському адміністративному законодавстві не передбачено можливість укладання адміністративних договорів різними місцевими органами виконавчої
влади між собою для досягнення максимального ефекту за
реалізації виконавчо-розпорядчих функцій та здійснення
державного управління [126, с. 244]. Хоча доцільність застосування адміністративних договорів у системі місцевих
органів виконавчої влади очевидна і необхідна, особливо
серед державних органів районного рівня, для координації
своєї діяльності та розмежування повноважень, що чітко не
визначені законодавством, керівники відповідних структурних підрозділів неформально домовляються про розподіл
певних розпорядчо-владних функцій. Однак зі зміною керівництва таких органів втрачаються певні напрацювання в
роботі, що негативно відображається на здійсненні управлінської діяльності. Подібного можна було б уникнути шляхом укладання відповідного адміністративного договору. Крім
того, місцеві органи виконавчої влади могли б використовувати такий правовий інструмент, як адміністративний договір, для координації своєї діяльності з іншими місцевими
органами, наприклад, правоохоронними.
Відтак на підставі порівняльного аналізу юридичного
змісту визначень, запропонованих різними вченими, можна,
на нашу думку, дати таке визначення адміністративного договору: це одна із форм правової діяльності, яка становила
добровільну адміністративно-правову угоду, урегульовану
нормами адміністративного права між двома чи більше суб’єктами, із яких один обов’язково є місцевим органом виконавчої влади, спрямовану на вирішення питань публічноправового характеру, з подальшим установленням відповідальності за їх невиконання
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Підсумовуючи, можна стверджувати, що у своїй діяльності місцеві органи виконавчої влади повинні застосовувати всі можливі правові інструменти для реалізації тих функцій, які покладені на них відповідними правовими актами. А
інші державні органи, зокрема законодавчої влади – створювати необхідне правове поле, яке надавало б можливість
максимально ефективно здійснювати державне управління.
Тобто на законодавчому рівні надати відповідні повноваження місцевим органам виконавчої влади щодо можливості
укладання адміністративних договорів для виконання покладених завдань, однак з обов’язковою умовою, що стосується відповідальності з управління певною сферою суспільного життя.
2.2. Організаційні форми діяльності місцевих органів
виконавчої влади
Діяльність органів виконавчої влади здійснюється не
тільки у правових формах, але й в організаційних. Так, під
організаційними формами діяльності органів виконавчої
влади, зокрема місцевих, слід розуміти здійснення управлінської діяльності, яка безпосередньо не пов’язана із реалізацією державно-владних повноважень.
Як зазначає Д. Н. Бахрах, до організаційних форм діяльності органів виконавчої влади слід включати:
1) організаційні дії (або заходи): громадсько-організаційні дії або дії організаційно-інструктивного характеру, проведення нарад, поширення позитивного досвіду, інформацію
про негативні явища в управлінні та ступені їх поширеності,
розробку методичних рекомендацій та наказів, надання практичної допомоги виконавцям, прес-конференції представників відповідних державних органів і т. д. Організаційні дії або
заходи застосовуються в процесі звичайної управлінської діяльності та не впливають на процес установлення, зміну або припинення правовідносин, тобто цим підкреслюється їх другорядна роль у системі здійснення функцій публічного управління;
2) матеріально-технічні дії: форми управлінської діяльності, що покликані забезпечити ефективність державно-
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службової діяльності і пов’язані із веденням документообігу,
реєстрацією, оформленням і розсиланням документів, матеріалів, довідок, обробкою інформації (підрахунки, підготовка даних для машинної обробки), аналітичні розрахунки, різні вимірювання, матеріально-технічне забезпечення [127, с. 5].
Однак зауважимо, що А. П. Алехін, А. А. Кармолицкій та
Ю. М. Козлов вважають, що матеріально-технічні операції
(на відміну від організаційних дій) узагалі не можуть розглядатись як форма управлінської діяльності, бо їх роль винятково допоміжна (діловодство, транспорт, охорона і т. ін.), а
форма їх виконання – не правова, і здійснюють їх не державні службовці, а допоміжний персонал, крім того, вони не
виражають реалізацію виконавчої влади [128, с. 224]. Однак
із цим твердженням складно погодитись, зважаючи на те,
що, по-перше, здійснення управлінської діяльності без матеріально-технічних операцій неможливо, по-друге, невиконання такого виду операцій може потягти юридичну відповідальність і, як результат, виникнення певних правовідносин.
Це дає підстави стверджувати, що матеріально-технічні операції впливають на процес організації та здійснення управлінської діяльності місцевими органами виконавчої влади.
Загалом, ураховуючи специфіку діяльності місцевих
органів виконавчої влади, можна вирізнити такі основні види організаційних форм цієї діяльності: матеріально-технічні операції; організація роботи щодо кадрового забезпечення; засідання колегії місцевих державних адміністрацій, наради, семінари.
З огляду на специфіку матеріально-технічних операцій, їх можна визначити як дії, що виконуються на основі
правових актів уповноваженими на те органами та посадовими особами в межах їх компетенції або на основі спеціального дозволу (наказу), і за порушення встановленого
порядку виконання даних операцій передбачено застосування відповідного виду юридичної відповідальності.
На особливу увагу, на нашу думку, заслуговують такі
матеріально-технічні операції, як документування управлінської діяльності місцевих органів виконавчої влади та службові приписи.
Відповідно до п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року № 1153 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших цен-
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тральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»,
документування управлінської діяльності полягає у фіксації
за встановленими правилами на паперових або магнітних
носіях управлінських дій, тобто у створенні документів. Підставою для створення документів в установах є необхідність
засвідчення наявності та змісту управлінських дій, передавання, зберігання і використання інформації протягом
певного часу або постійно [129]. На підставі зазначеної Інструкції розробляються типові нормативні документи регіональних органів виконавчої влади, наприклад, Інструкція з
діловодства в апараті, головних управліннях, управліннях та
інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації [130], Наказ ГУОЗ ЛОДА «Про організацію
роботи із зверненнями громадян в головному управлінні
охорони здоров’я ЛОДА» № 68 від 31.01.2008 року [131].
Водночас необхідно акцентувати на думці професора
Р. А. Калюжного, який зазначає, що раціоналізація документування та документообігу як складових документології є
важливою передумовою практично всіх напрямів управлінської діяльності. Незалежно від того, які функції управління аналізувати, завжди виникає проблема фіксування їх у
певній формі через спеціальні реквізити, які перетворюють
просте відображення інформації в документ [132, с. 80].
Необхідність дослідження документування управлінської діяльності місцевих органів виконавчої влади також
обумовлюється тим, що саме ці державні органи безпосередньо здійснюють державне управління. Саме за допомогою відповідних документів здійснюється комунікативний
зв’язок між суб’єктом та об’єктом управління. Отож, суб’єкт
управління, визначаючи зміст управлінського документа і
передаючи його до виконання, сподівається на те, що в результаті такої операції у середовищі управління виникнуть
заплановані зміни та буде досягнуто запланований результат. У зв’язку з цим особливістю документів місцевих органів виконавчої влади є те, що відомості, які містить документ, – це один із факторів, який визначає ефективність і
можливість здійснення процесу управління. На жаль, українське законодавство в основному регулює процес документообігу і не встановлює певні вимоги щодо управлінських документів не тільки місцевих органів виконавчої
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влади, але й інших органів державного управління. Відтак
основною проблемою документування управлінської діяльності місцевих органів виконавчої влади є вплив документа
на якість та ефективність процесу управління.
Найперше необхідно з’ясувати, що розуміють під терміном «документ». Так, відповідно до ст. 27 Закону України
«Про інформацію» № 2657 від 2 жовтня 1992 року, під документом розуміють передбачену законом матеріальну форму
одержання, зберігання, використання і поширення інформації
шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носієві [133]. У Юридичній енциклопедії
наведено таке визначення: «Документ (від лат. Documentum –
повчальний приклад; свідчення, доказ) – матеріальна форма
відображення, поширення, використання і зберігання інформації, яка надає їй юридичної сили» [134, с. 156]. Зауважимо,
що не всі документи мають юридичну силу, а лише ті, які є
нормативними актами. Що ж стосується управлінських документів, то вони можуть мати лише юридичне значення,
тобто бути правомочними. Вважаємо, що управлінський документ місцевих органів виконавчої влади можна визначити
як певне повідомлення, яке складається з текстуальної частини (сукупності відомостей про середовище управління для
конкретного виконавця) і довідкової частини (реквізити
цього документа та нормативні вимоги щодо оформлення),
що виконує конкретну управлінську функцію. Загалом виконання певної управлінської функції є головною метою будьякого управлінського документа. Однак на практиці можливі випадки, коли виконавець у результаті виконання певного документа досягає результату, який може не збігатися з
метою такої управлінської дії. Через це нагальною постає
проблема вимог, які мають установлюватися щодо управлінського документа місцевих органів виконавчої влади,
виконання котрих дало б змогу мінімізувати фактори, що
обумовлюють незбігання цілі управлінського документа та
отриманих результатів під час його виконання.
Отже, вважаємо, що за допомогою управлінських документів оформлюється ухвалення управлінських рішень. Загалом під рішенням розуміють вольовий, свідомий акт суб’єкта
управління, зміст якого полягає у виборі хоча б однієї із двох
альтернатив [135, с. 57]. У науковій літературі також доволі
широко застосовується поняття державно-управлінського
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рішення, яке характеризується особливою важливістю та
масштабністю на відміну від інших рішень у системі державного управління [136, с. 19].
На підставі наукового обґрунтування пропонуємо такі
вимоги до управлінського документа місцевих органів виконавчої влади, яким оформлюються управлінські рішення.
По-перше, це законність, тобто всі відомості, які містяться в
документі, повинні відповідати вимогам чинних нормативноправових актів. Недотримання такої вимоги може призвести
до відмови виконавця реалізовувати волю суб’єкта управління або ж до оскаржування дій органу чи посадової особи,
що видали цей документ. По-друге, всі управлінські документи мають бути відповідно мотивовані, а це означає, що
зміст такого документа повинен спонукати виконавця до
його виконання. Якщо управлінський документ місцевого
органу виконавчої влади не відповідатиме цій вимозі, це,
звичайно, не означатиме, що він не буде виконаний і цілі
управління не будуть досягнуті. Однак зауважимо, що у випадку, коли управлінський документ мотивує до його виконання, ймовірність досягнення цілі управління буде значно
вищою, ніж коли такий мотив буде відсутнім. По-третє, всі
документи мають бути правомочними або юридично значущими. Юридично значущими документами можуть бути
визнані лише ті, які відповідають установленим вимогам,
тобто документ повинен видаватись органом чи посадовою
особою, які спеціально на це уповноважені відповідним нормативним актом, а також містити всі необхідні реквізити.
Тобто питання юридичного значення управлінських документів місцевих органів виконавчої влади – це питання
дотримання форми таких актів. Недотримання відповідної
форми може потягти визнання нікчемним самого змісту
документа, що призведе до невиконання або неприйняття
до виконання такого документа, і, як наслідок, недосягнення запланованої мети управління.
Крім управлінських документів, в організації роботи
місцевих органів виконавчої влади важливу роль виконують
так звані службові приписи. На думку Є. Старосьцяка, службові
приписи належать до матеріально-технічних дій як форми
адміністративної діяльності. Критеріями ж відмежування
цього виду дій від індивідуальних (адміністративних) актів
є: а) різна конструкція правової основи обох цих дій і різна
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процедура їх здійснення; б) пов’язані із кожною з цих дій
абсолютно різні правові результати та порядок примусового
забезпечення виконання [137, с. 311].
Однією із найважливіших форм організаційної діяльності місцевих органів виконавчої влади є робота, що спрямована на кадрове забезпечення відповідних органів.
Законодавство, яке регулює питання кадрового забезпечення місцевих органів виконавчої влади, доволі суперечливе та малоефективне, і його норми не повною мірою якісно
забезпечують вирішення кадрових питань. Так, у Законі України «Про місцеві державні адміністрації» міститься норма, яка
надає право головам місцевих державних адміністрацій формувати склад відповідних органів самостійно, однак, згідно
зі ст. 15 Закону України «Про державну службу» від 16 квітня
1999 р. № 3723, прийняття на державну службу громадян на
посади третьої – сьомої категорій, здійснюється на конкурсній основі [138]. Проте голови місцевих адміністрацій фактично мають змогу тільки частково впливати на процес
формування складу місцевих державних адміністрацій. Це
пояснюється тим, що, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України «Про порядок призначення на посади та звільнення з посад перших заступників, заступників голів та
керівників апарату обласних, Київської і Севастопольської
міських державних адміністрацій» від 29 липня 1999 р.
№ 1369 [139] та «Про затвердження Порядку призначення
на посади та звільнення з посад керівників управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій» від 29 липня 1999 р. № 1374 [140], голови місцевих державних адміністрацій повинні погоджувати кандидатури своїх заступників і керівників структурних підрозділів
із Президентом України, Кабінетом Міністрів України або
відповідними центральними органами виконавчої влади.
Тобто голови місцевих державних адміністрацій фактично
не можуть здійснювати самостійну кадрову політику, що
іноді негативно відображається на виконанні законодавчо
визначених функцій місцевих державних адміністрацій.
Сучасна система добору кадрів на посади службовців
місцевих органів виконавчої влади, вважаємо, у загальному
не є досконалою.
Так, відповідно до п. 6 Постанови Кабінету міністрів
України № 1432 від 08.12.2009 р. «Деякі питання організації
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проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій
держави або органів місцевого самоврядування» [141] спеціальній перевірці підлягають відомості про:
притягнення кандидата на зайняття посади до кримінальної або адміністративної відповідальності та відповідальності за корупційні правопорушення;
достовірність інформації про доходи, їх джерела та
зобов’язання фінансового характеру, зокрема за кордоном,
кандидата на зайняття посади та близьких йому осіб;
наявність у кандидата на зайняття посади та близьких
йому осіб корпоративних прав;
стан здоров’я, освіту, наявність наукового ступеня, вченого звання, підвищення кваліфікації.
Проте, на нашу думку, перелік цієї інформації неповний і варто включати в предмет перевірки відомості щодо
близьких родичів кандидата, характеристики з попередньої
роботи, а також психологічну перевірку на предмет психологічної стійкості, особливо що стосується використання свого
службового становища в корисливих цілях.
Згідно з пп. 3 п. 11 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад державних службовців» від
15 лютого 2002 р. № 169, державний орган, у якому триває
конкурс, зобов’язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу, де мають бути вказані основні вимоги до
кандидатів, визначені державним органом згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад
державних службовців [142]. А якщо зіставити вимоги «Довідника типових професійних характеристик посад державних службовців», то стає зрозуміло, що більшість службовців
місцевих органів виконавчої влади – і керівників, і спеціалістів – не відповідає займаним посадам, тому що особливою
вимогою до осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, є
наявність ступеня магістра державного управління за відповідною спеціалізацією.
Також зазначимо, що певні проблеми створює існування кадрового резерву державних службовців. Проблема
полягає у тому, що згідно з п. 12 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби» від 28 лютого
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2001 р. № 199 [143], якщо посада, до кадрового резерву на
яку зараховано працівника, стає вакантною, він має переважне право на її заміщення під час проведення конкурсу.
Просування по службі державного службовця, зарахованого до кадрового резерву, або такого, що пройшов стажування чи навчався в Національній академії державного
управління при Президентові України, може здійснюватися
за рішенням керівника відповідного державного органу поза
конкурсом [143].
Ця норма суперечить ст. 15 Закону України «Про державну службу». Загалом же принципи формування кадрового резерву також не повною мірою відповідають сучасним
вимогам. Звичайно, виникає питання, як можна вирішити ці
проблеми. Вважаємо, що під час їх урегулювання слід зважати на таке.
По-перше, кваліфікаційні вимоги до посад державних
службовців необхідно більш деталізувати. Так, начальник
управління у вищому, центральному, місцевому органі виконавчої влади має відповідати різним кваліфікаційним вимогам, це стосується і інших категорій посад. Для місцевих
органів виконавчої влади такі вимоги повинні бути дещо
нижчі. Головний принцип, який повинен при цьому дотримуватись, – це адекватності, тобто кваліфікаційні вимоги
мають бути достатніми для виконання певної функції, визначеної у відповідній посадовій інструкції або нормативному акті.
По-друге, необхідно змінити принцип формування та
використання кадрового резерву. Так, кадровий резерв повинен формуватись лише на ті посади, призначення на які
не потребує проведення конкурсу (голови місцевих адміністрацій, керівники територіальних управлінь, прес-секретарі тощо). Для виявлення осіб, які можуть бути зараховані
до кадрового резерву, можна проводити серед охочих тестування, іспит (або іншу форму відбору), виявляти найбільш
здібних, і на такій основі формувати кадровий резерв. Варта
уваги практика роботи Херсонської обласної державної адміністрації, в якій створено банк даних для підготовки кадрового резерву із представників політичних партій, громадських
і молодіжних організацій, студентської молоді [144, с. 88].
Осіб, зарахованих до кадрового резерву, варто спрямовувати на підвищення кваліфікації для того, щоб вони були
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більш підготовлені для зайняття відповідної посади. У разі
появи вакантної посади, на яку претендуватимуть декілька
осіб із кадрового резерву, між ними може проводитись конкурс. Така система добору кадрів дозволить забезпечити органи виконавчої влади найкращими кадрами з можливих, що в
результаті підвищить ефективність діяльності всього апарату державних службовців. У додатку «В» наведено чисельність посадових осіб, які проходили підвищення кваліфікації, зокрема за кордоном.
Доволі слушна у цьому сенсі пропозиція О. Яковенка,
який зазначає, що для відтворення якісного кадрового потенціалу місцевих органів виконавчої влади слід кардинально посилити організаційне забезпечення кадрової роботи. Важливо знайти оптимальне співвідношення завдань та
обов’язків кадрових служб, надавши їм більше повноважень
і визначивши відповідну міру відповідальності. Значним
фактором у покращенні роботи кадрових служб має стати
підвищення рівня надання їм науково-методичного, інформаційного, правового забезпечення з боку центральних органів влади [145, с. 9–15].
Зазначимо, що існують певні тенденції, які свідчать про
покращення справ у сфері забезпечення кадрами місцевих
органів виконавчої влади. Так, прикладом цього можуть бути
дані Головного управління державної служби України про
плинність кадрів (див. додаток Е). Підкреслимо, що подібна
тенденція зберігається і в органах місцевого самоврядування (див. додаток Е 1).
2010 року з державної служби всього було звільнено
29808 державних службовців, що становить 10,5% їхньої
численності (2009 року – 38579 осіб, або 13,8%). Указаний
показник є одним із найнижчих за 2005–2009 роки (зокрема,
на 3,3% менше рівня 2005 року, коли плинність кадрів була
найвища впродовж зазначеного періоду (18,9%), що зумовлено в основному кризовими явищами фінансової та економічної сфер країни (в цих умовах головною перевагою державної служби для громадян є гарантований законодавством захист від безпідставного звільнення та стабільна
оплата праці) [146].
Плинність кадрів на державній службі за останні п’ять
років характеризується тенденцією до зниження. Це вказує
на порівняну стабілізацію такої ситуації на державній службі.
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У розрізі груп плинність кадрів упродовж п’яти років
за власним бажанням зменшено на 3,1%, у порядку переведення в інші організації (в іншу місцевість), за порушення законодавства з питань боротьби з корупцією на –
2,8%, у зв’язку з відставкою, припиненням повноважень,
скороченням посад, реорганізацією установи впродовж
двох останніх років є найнижчим показником і становить
0,3% [146].
Згідно з результатами дослідження, упродовж останніх
п’яти років спостерігається поступове зменшення плинності
кадрів у розрізі посад І та ІІ категорій. Зокрема, 2005 року
цей показник становив 56,2% і 31,4%, 2009 року відповідного періоду – 19,8% і 13,3% [146].
Регіональний розріз плинності кадрів на державній
службі свідчить, що впродовж 2005–2009 років Вінницька,
Житомирська та Чернігівська області стабільно показують
рівень плинності, що нижчий за середній в Україні. Вищими
за середні в Україні показники плинності кадрів на державній службі були у Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській, Одеській, Чернівецькій областях і м. Севастополі.
В цьому ракурсі зауважимо, що чисельність посадових осіб
місцевих органів виконавчої влади порівняно з посадовими
особам органів місцевого самоврядування залишається порівняно стабільною (див. додаток Ж).
Щодо кількості посадових осіб місцевих органів виконавчої влади у Львівській області зазначимо, що тенденція
тут простежується до, хоча і незначного, але зростання (див.
додаток З).
Важливим напрямом відтворення якісного кадрового
потенціалу місцевих органів виконавчої влади слід назвати
також фінансове забезпечення. У додатку К наведено дані
про середньомісячну заробітну плату працівників, зайнятих
в органах державного управління, за регіонами станом на
31.12.2009 р. Зі здійсненого аналізу очевидно, що є суттєва
диспропорція у фінансовому забезпеченні між центром і
регіонами.
Іншою важливою організаційно-правовою формою
діяльності місцевих органів виконавчої влади є засідання
колегії місцевої державної адміністрації. Така організаційна
форма діяльності забезпечує реалізацію принципу колегіальності в державному управлінні на місцевому рівні.
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Колегіальність – один із найважливіших принципів
роботи місцевих адміністрацій. Вона забезпечує розвиток
активності та ініціативи всього складу, сприяє розгортанню
критики і самокритики, дає змогу успішно використовувати
досвід і знання всіх членів колегії адміністрації, убезпечує
від ухвалення суб’єктивних або поверхневих рішень. Водночас, як свідчить практика роботи місцевих державних адміністрацій, колегіальність слід використовувати розумно, у
справді необхідних випадках, тоді, коли цього вимагають
інтереси справи.
Застосування колегіальності без достатньої потреби
не тільки не призводить до поліпшення керівництва, а
навпаки, гальмує вирішення питань, знижує відповідальність працівників, оскільки в більшості випадків голова адміністрації та його заступники без порушення законодавства
набагато швидше вирішують важливі питання в оперативному порядку. Підставою для визначення, які саме питання
повинні вирішуватися колегіально, а які безпосередньо головою місцевої державної адміністрації, є ступінь їх важливості та складності. До таких питань можна віднести обговорення нормативно-правових актів місцевої адміністрації, ліквідацію наслідків аварій, стихійного лиха тощо.
З огляду на Постанову Кабінету Міністрів України «Про
затвердження загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації» від 2 жовтня 2003 року № 1569 [147] основні, найважливіші питання, віднесені до відання місцевих державних
адміністрацій, вирішуються в колегіальному порядку, шляхом колективного обговорення, а потім прийняттям розпорядження особисто головою райдержадміністрації. Одноособова відповідальність не допускає тяганини та ухилення від
відповідальності; колегія місцевої державної адміністрації є
дорадчим органом і утворюється для погодження вирішення
питань, що належать до її компетенції, та для колективного і
вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності.
Як свідчить практика діяльності місцевих органів виконавчої влади, підготовка всіх важливих питань на засідання колегії буває найбільш успішною тоді, коли до неї
залучаються не тільки найвідповідальніші працівники апарату, але й спеціалісти, члени виконкомів місцевих рад, представники партій та громадських організацій. Добрі резуль-
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тати дає і публічне попереднє обговорення проектів розпоряджень голови адміністрації, які стосуються питань економічного і соціального розвитку відповідної адміністративнотериторіальної одиниці. Місцева державна адміністрація через
засоби масової інформації повинна повідомляти населення
шляхом завчасної публікації проектів розпоряджень у пресі
про найважливіші питання, які повинні розглядатися на засіданнях колегії. Це значно сприятиме зв’язку влади з населенням, дозволить отримати пропозиції та рекомендації
громадян, що проживають у відповідному регіоні. Прикладами такої практики є анонсування пріоритетних заходів
для населення (проведення аукціонів, обговорення проекту
нормативного акта тощо) на офіційних веб-сайтах державних адміністрацій. Конкретним прикладом може слугувати
офіційний веб-сайт Львівської обласної державної адміністрації [148], на якому є рубрики «Львівщина інвестиційна»
та «Львівщина туристична», де власне і концентрується інформація, що має пріоритетне значення для забезпечення добробуту населення.
Отже, вважаємо, що розпорядження, прийняте на засіданні колегії, повинно відповідати інтересам і завданням
конкретного, оперативного і диференційованого керівництва,
правильно відображати справжній стан справ на відповідних ділянках роботи, враховувати конкретні умови місяця і
часу, специфічні особливості питань, за якими вони приймаються, намічати реальні завдання і заходи, визначати
основні шляхи, організаційні форми і методи їх здійснення,
чітко формулювати права і обов’язки тих органів, службових
осіб або громадян, яким вони адресуються. Практика роботи
свідчить, що «працюють» лише ті рішення, в яких ураховані
необхідні матеріально-технічні і трудові ресурси, визначені
конкретні завдання, вказані строки та виконавці і за виконанням яких налагоджено дійовий контроль.
Також зазначимо, що ухвалення управлінських рішень
є одним із найважливіших процесів управлінської діяльності. У ньому, як і у будь-якому іншому процесі, від кожного
керівника органу місцевої влади вимагається компетентність,
висока оперативність, знання і навики використання методів і технологій управління [149, с. 92].
Проаналізувавши основні види організаційної форми
діяльності місцевих органів виконавчої влади, можна зроби-
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ти висновок про їх виняткову важливість для реалізації
відповідних функцій таких державних органів. Однак варто
зауважити, що така форма діяльності може здійснюватись
максимально ефективно лише у тому випадку, якщо в місцевому органі виконавчої влади існує чітке планування діяльності, особливо це стосується місцевих державних адміністрацій як органів, що забезпечують виконання найбільшої
кількості функцій у різноманітних сферах суспільного життя.
Планування роботи місцевих органів виконавчої влади є
найважливішою функцією, відповідно до якої формується
робота всіх управлінь, відділів, інших структурних підрозділів вищевказаних державних органів. Відповідно до Типового регламенту місцевої державної адміністрації, робота
місцевої держадміністрації повинна здійснюватися за перспективними (річними), поточними (квартальними), а у разі
потреби оперативними (місячними) планами, які затверджуються розпорядженням її голови [150]. Завдання, які визначені у відповідних нормативних актах, можуть бути успішно вирішені в практиці роботи лише за допомогою планування економічного і соціального розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці, а також шляхом перспективного і поточного планування роботи.
У науковій літературі таке планування ще називають
плануванням стратегій та дій [149, с. 124]. Воно значно поширилося у роботі місцевих державних адміністрацій, але
й досі залишається лише передовим досвідом, тому що не
передбачено у відповідних законодавчих актах, зокрема в
Законі України «Про місцеві державні адміністрації». Тому
в управліннях і відділах, інших структурних підрозділах
місцевих адміністрацій немає єдиного підходу до внутрішньої структури цих планів. У деяких планах налічуються вісім основних розділів, у інших же – шість або чотири.
Вважаємо, перспективний план роботи повинен складатися з чотирьох розділів, квартальний – з восьми, плани роботи управлінь, відділів, інших структурних підрозділів –
з чотирьох-шести. Загалом до перспективного плану роботи можна включити такі розділи: питання, які вивчатимуть, надання практичної допомоги; наради, семінари;
масові заходи. Прикладом такого планування є досвід
Львівської та Тернопільської обласних державних адміністрацій [151; 152].
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З цього приводу зауважимо, що квартальний план
роботи має складатися з таких розділів:
1) на розгляд колегії місцевої державної адміністрації;
2) акти законодавства, розпорядження та доручення
голови місцевої державної адміністрації, виконання яких
розглядається в порядку контролю;
3) закони України, Укази та розпорядження Президента
України, постанови Кабінету Міністрів України, розпорядження голови обласної державної адміністрації, районної державної адміністрації, хід виконання яких розглядається в оперативному порядку;
4) питання, які вивчатимуться, надання практичної
допомоги;
5) наради, сесії, семінари;
6) засідання рад, комісій, комітетів, груп;
7) масові заходи;
8) загальні питання.
Плани роботи управлінь, відділів в основному повинні
складатися з таких розділів:
1) виконання пріоритетних завдань, які стоять перед
управлінням чи відділом;
2) здійснення контролю за дотриманням законів України, Указів і доручень Президента України, постанов Кабінету
Міністрів України, розпоряджень голови місцевої державної
адміністрації, що належать до компетенції відділу;
3) кадрова робота, підвищення кваліфікації працівників;
4) підготовка інформаційно-аналітичних документів, довідок, інформації.
Організаційний відділ місцевої державної адміністрації повинен координувати по вертикалі плани роботи
управлінь, відділів, інших структурних підрозділів. У законодавстві ще не встановлено єдиний підхід до визначення
того строку, на який повинен складатися перспективний
план роботи та поточні плани роботи, що в основному складаються на початок кварталу.
Організаційне планування, на нашу думку, повинно виконувати такі основні функції:
1) координації в системі місцевих органів виконавчої
влади між управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами;
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2) організації виконання планів і прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
3) послідовного здійснення основних повноважень місцевих органів виконавчої влади.
Це обумовлено тим, що в плані економічного і соціального розвитку, який затверджується на поточний рік відповідною
радою, визначаються перед місцевими органами виконавчої
влади основні завдання роботи на поточний рік. Тому в перспективних і поточних планах слід передбачити засоби, з допомогою яких вирішуються ці завдання, скоординувати дії всіх
частин механізму органів виконавчої влади на місцевому рівні,
їх основних функцій, повноважень і організаційних можливостей для досягнення спільних цілей, вирішення конкретно поставлених завдань. Розробку таких планів має здійснювати
місцева державна адміністрація як орган загальної компетенції, завдяки чому така система набуває характеру відрегульованої у всіх своїх частинах, правильно спрямованої на керовану систему механізму. Тому організаційне планування має
здійснюватися з дотриманням таких принципів:
а) підпорядкування організаційних планів планам економічного і соціального розвитку;
б) координованість усіх планів;
в) конкретність і комплектність планів;
г) урахування вибору головного завдання на рік, квартал, місяць.
У перспективному і поточних планах (називатимемо їх
організаційними) передбачаються методи і засоби, за допомогою яких вирішуються ці завдання та координуються дії
управлінь, відділів, інших структурних підрозділів місцевої
державної адміністрації та інших органів виконавчої влади.
Отже, вважаємо, що головною ланкою планування роботи місцевих органів виконавчої влади повинен бути план
економічного і соціального розвитку. На основі цього плану
здійснюється організаційне (перспективне і поточне) планування. Під час планування необхідно вирізнити головні, стратегічні питання, які об’єктивно обумовлені, і від яких залежить забезпечення належного виконання функцій кожного
конкретного місцевого органу виконавчої влади.
Планування роботи місцевої державної адміністрації, її
управлінь, відділів та інших місцевих органів виконавчої
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влади на основі вказаних принципів і положень дає можливість впливати та управляти всім економічним соціальним
комплексом відповідного регіону, що є сьогодні основним
завданням.
Наприклад, 2004 року в рамках Проекту Розвитку Львівщини здійснено детальний аналіз стану розвитку Львівської
області та розроблено Стратегію розвитку Львівської області до 2015 року [153].
На нашу думку, проблемними питаннями, які виникають у процесі планування організаційної діяльності місцевих органів виконавчої влади, є:
– доцільність поєднання в одному документі основних
планів економічного і соціального розвитку та організаційних планів;
– чи є потреба в організаційних планах детально визначати, які питання вирішуватимуть відповідно до розподілу обов’язків заступники голови місцевої державної адміністрації, начальника управлінь і відділів;
– чи необхідно поряд із річним перспективним планом
роботи місцевої державної адміністрації складати перспективні річні плани організації роботи її окремих органів, насамперед апарату.
Об’єктивною основою для організаційного планування
повинні бути плани економічного і соціального розвитку, а
організаційне планування є продовженням економічного і
соціального планування, спрямованим на забезпечення його
виконання.
Вважаємо, що поєднувати в одному і тому ж документі
два плани не потрібно, оскільки це спричиняє те, що документ буде надто громіздким та ускладнить його практичне
використання.
Загалом, з огляду на аналіз основних організаційних
форм діяльності місцевих органів виконавчої влади, зокрема
місцевих державних адміністрацій, є всі підстави стверджувати, що програма діяльності повинна визначатися в цілому,
а не диференційовано. Окрім того, такий план перспективний, і в ньому складно передбачати всі поточні питання,
які виникатимуть і вирішуватимуться на колегії, а які – головою та його заступниками упродовж року. Тому немає
потреби детально визначати та розподіляти всі поточні питання між керівним складом. Однак при цьому варто наго-
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лосити на необхідності визначення конкретних осіб, які
здійснюватимуть контроль і перевірку виконання раніше
прийнятих та найважливіших, законів України, актів і доручень Президента України, Постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, розпоряджень голови місцевої державної адміністрації та інших органів виконавчої влади.
За таких умов необхідно визначити, який з організаційних планів буде найоптимальніший для місцевих органів
виконавчої влади. Вважаємо, найбільш вдалий план роботи –
квартальний. Це обумовлюється тим, що саме впродовж
кварталу в практичній діяльності місцевої державної адміністрації чітко виявляються всі її функції, а це, своєю чергою,
дозволяє більш точно спланувати всю організаційну діяльність. Раз у квартал підводяться підсумки економічного і
соціального розвитку, виконання бюджету та інші питання.
Проте в законодавстві і навіть у практиці роботи місцевих державних органів виконавчої влади ще немає єдиної
системи і структури поточних планів організації роботи, немає також єдиного підходу до порядку визначення питань,
які вирішуватимуть колегіально на засіданнях колегії, а які
вирішуватимуться особисто головою та його заступниками.
Водночас необхідно обрати, як подавати питання в плані
роботи – в календарному порядку чи диференційовано, за
окремими галузями державного, економічного і соціального
значення.
На наш погляд, у плані роботи повинно бути наочно
продемонстровано, яка саме галузь державного, економічного
і соціального розвитку є в цей час об’єктом найбільш пильної уваги. Крім того, це дає змогу гармонійно розвивати зазначені галузі з метою забезпечення економічного і соціального розвитку відповідної території або адміністративнотериторіальної одиниці. Структура плану, на наш погляд,
повинна більше відповідати основним функціям і повноваженням місцевих державних адміністрацій, а також законам
України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні».
У квартальному плані роботи місцевої державної адміністрації необхідно передбачити окремі доручення управлінням, відділам та іншим державним органам, які або підпорядковані, або спрямовуються і координуються вказаним
органом виконавчої влади.
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Підсумовуючи, зауважимо, що планування реалізації
організаційних форм діяльності місцевих органів виконавчої влади є важливою передумовою гармонійного поєднання в роботі цього державного органу колегіальних та індивідуальних (оперативних) засад державного управління.
Отже, правовою формою діяльності місцевих державних адміністрацій є видання нормативно-правових актів, при
цьому держадміністрації повинні орієнтуватися не тільки на
забезпечення інтересів держави, але й на обов’язковість
дотримання прав і свобод громадян на відповідній території. Правотворчість є найважливішим засобом управління
суспільством і безпосередньо пов’язана з типом держави, її
формою, механізмом і функціями. Незважаючи на відмінність у розумінні правотворчості, – це завжди діяльність
уповноважених органів з розробки, переробки та видання
нормативних актів. Для упровадження більш широкого застосування правових інструментів необхідно вдосконалити
та більш чітко формалізувати процес розробки нормативноправових актів місцевих органів виконавчої влади. Найперше
це стосується такої стадії розробки, як публічне обговорення та публікація їх проектів. Крім того, необхідно законодавчо закріпити можливість громадян та юридичних осіб висувати пропозиції щодо розробки проектів нормативноправових актів місцевих органів виконавчої влади.
Вважаємо, що правотворча діяльність місцевих органів
виконавчої влади повинна ґрунтуватися на таких пріоритетних принципах: закріплення і забезпечення прав і свобод
громадян, верховенства права, законності, демократизму,
гласності, відповідальності перед людиною і державою, наукової обґрунтованості, системності, дотримання правотворчої техніки, використання правового досвіду, поєднання
динамізму та стабільності, оперативності, планування та
прогнозування, професіоналізму, поєднання державних і
місцевих інтересів, ефективності та послідовності, фінансової і матеріальної забезпеченості правотворчого акта, інформаційно-правового забезпечення правотворчих рішень, урахування соціальної, історичної або іншої специфіки регіону.
Встановлено, що метою адміністративних договорів
здебільшого є реалізація публічних інтересів, і сутність адміністративного договору у системі місцевих органів виконав-
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чої влади полягає в тому, що вони є однією із форм правової
діяльності, яка становлять добровільну адміністративноправову угоду, урегульовану нормами адміністративного права між двома чи більше суб’єктами, із яких один обов’язково
є місцевим органом виконавчої влади, спрямовану на вирішення питань публічно-правового характеру, з подальшим
установленням відповідальності за їх невиконання.
Для більш ефективної організації роботи місцевих органів виконавчої влади, на нашу думку, необхідно регламентувати організаційні форми діяльності таких органів, тобто
слід розробити та прийняти нормативно-правові акти, які б
регулювали основні внутрішньоорганізаційні дії посадових
осіб місцевих органів виконавчої влади. Оптимальним шляхом
вирішення цієї проблеми є прийняття інструкції із діловодства
центральними органами виконавчої влади, у підпорядкуванні
яких перебувають місцеві органи виконавчої влади.
Доведено необхідність створення єдиної системи і структури поточних планів організації роботи у місцевих органах
виконавчої влади. Це дозволить чітко визначити головні напрями у роботі цих органів виконавчої влади, оптимізувати
використання і трудових, і матеріальних ресурсів для вирішення поставлених завдань, а загалом – покращити якість
державного управління на місцевому рівні.

Розділ 3. Забезпечення та удосконалення адміністративно-правового регулювання
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Розділ 3
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ
ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
3.1. Порядок та умови забезпечення адміністративноправового регулювання ефективної діяльності системи
місцевих органів виконавчої влади у сучасних умовах
У зв’язку з конституційними змінами нині в країні
триває формування ефективної виконавчої вертикалі влади.
Пріоритетною засадою у цьому процесі є пошук оптимальних напрямів функціонування органів місцевої виконавчої
влади. Для забезпечення збалансованого соціально-економічного розвитку держави насамперед потрібно налагодити
плідну, конструктивну співпрацю між центром і регіонами, а
також між місцевими органами виконавчої влади та місцевим самоврядуванням. Для цього у найближчій перспективі
слід перейти від антикризових заходів до політики, спрямованої на довгостроковий та перспективний соціально-економічний розвиток нашої держави. Безпосередніми виконавцями такої державної політики є органи виконавчої влади
на місцях.
З огляду на означене необхідне науково-теоретичне
осмислення пріоритетних засад забезпечення ефективної
системи діяльності місцевих органів виконавчої влади.
Узагалі поняття «системи» виникло дуже давно. Ще в
античності виникли основні ідеї цілісності світу й окремих
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його частин, їх розвитку, структури, взаємодії та зв’язку між
елементами. Відомі численні спроби вчених Давньої Греції
(Арістотель [154], Платон [155] та інші) створити єдину систему світобудови. Результати систематизації знань у низці
конкретних наук, отримані давньогрецькими вченими, виконали неабияку роль у розвитку науки, а в окремих випадках
зберігають своє значення й досі. Серед них – геометрія
Евкліда, праці Арістотеля з різних галузей науки (фізики,
біології, логіки й ін.), атомізм Демокрита й Епікура тощо.
Медичною школою Гіппократа було створено вчення про
цілісність людського організму, систему спостереження й
вивчення хворих. Платоном і Арістотелем запропоновано
перші теорії державного устрою. У період розквіту Римської
імперії Гіппархом і Птолемеєм розроблено, можливо, першу
серйозну математичну модель складної системи. Книга Птолемея, відома нам в арабському перекладі як «Альмагест», в
оригіналі мала заголовок «Математична система». У Давньому Римі сформувалася також система правових норм – так
зване «римське право».
Більш глибокого і ґрунтовного аналізу ідеї системного
підходу набули у період німецької класичної філософії.
І. Кант [156], І. Фіхте [157], Г. Гегель [158] розробили методологічні процедури системного конструювання знань, установили взаємозв’язок між формою та змістом системних знань.
Саме в той час сформульовано визначення такої категорії, як
«система». Його дав французький мислитель Етьєн де Кондільяк, котрий під системою розумів розташування різних
частин якогось мистецтва або науки у певному порядку, в
якому вони всі взаємно підтримують одне одного і в якому
останні частини пояснюються першими [159, с. 32]. Це визначення упродовж тривалого часу було незмінне, і лише у
другій половині двадцятого століття із розвитком кібернетики та системотехніки виникли нові підходи та визначення
такого поняття, як «система».
Під системою слід розуміти «сукупність визначених
елементів, між якими існує закономірний зв’язок чи взаємодія,
а найважливішими ознаками є структурованість і цілісність»
[160, с. 127]. О. Ф. Шабров під системою розуміє сукупність елементів, об’єднаних відносинами, що породжують інтегративну
або системну якість, обмежують дану сукупність від середовища і залучають до цієї якості кожен із її елементів, причому
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цілісність уявляється загальним критерієм системи або показником, який характеризує ступінь зрілості й гармонії її основних компонентів (включаючи структурні компоненти), відносин між ними та інтегрованої якості [161, с. 15].
Не викликає жодного сумніву висновок про те, що
системність є загальною властивістю всього сущого, усієї
матерії, оскільки різні її форми, об’єкти обов’язково взаємодіють, не можуть існувати ізольовано. Будь-який поділ,
котрий використовуємо в науці й практичному житті,
завжди умовний [162, с. 12].
Якщо йдеться про систему місцевих органів виконавчої влади, то вона інтегрована і виступає як підсистема
більш складної системи органів виконавчої влади, що, своєю
чергою, є складовою такої надсистеми, як система органів
державного управління.
На думку Г. В. Атаманчука, для державного управління
системне уявлення про його компоненти, елементи та їх
взаємозв’язки має принципове методологічне і теоретичне
значення. Так, учений виокремлює три логічні схеми, через
які розкриваються різні аспекти державного управління.
Насамперед йдеться про взаємозв’язок суб’єкта державного
управління з керованою суспільною системою. Однозначно
можна стверджувати, що суб’єкт державного управління не
може існувати без відповідних об’єктів і тільки в сукупності
вони можуть утворювати систему державного управління,
яка має обов’язково охоплювати:
1) організацію і функціонування суб’єкта управління –
керівну систему;
2) структуру взаємозв’язків керівної системи із суспільною системою – керованими об’єктами;
3) компоненти суспільної системи або їх окремі вияви,
які створюють у взаємозв’язку структуру керованої системи
і безпосередньо сприймають державно-управлінські впливи
або беруть участь у їх формуванні [163, с. 26].
Відтак можна зробити висновок про те, що місцеві
органи виконавчої влади є підсистемою вищої керівної системи органів виконавчої влади. Тому питання організаційної
структури управління та її функціонування набувають першочергового значення.
Отже, для з’ясування поняття системи органів виконавчої влади необхідно дати визначення їх організаційної
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структури. Вважаємо, найбільш вдале визначення, запропоноване В. Б. Авер’яновим. Цей вчений під структурою органу
розуміє його внутрішній устрій у єдності структурних підрозділів, їх взаємозв’язків, нормативно закріпленого порядку розподілу між ними покладених на орган в цілому завдань і повноважень, а також відповідальності (юридичної)
за результати їх виконання [164, с. 240]. З огляду на цю тезу,
в організаційній структурі органу виконавчої влади можна
вирізнити такі три складові. По-перше, єдність сукупності
структурних підрозділів, по-друге, систему зв’язків, якими
поєднані ці підрозділи, по-третє, наявність конкретних завдань і повноважень кожного підрозділу цього органу, а також
юридичної відповідальності за результати діяльності і всього
органу, і кожного окремого підрозділу.
Однак, на нашу думку, при цьому варто зауважити, що
систему становить не тільки сукупність різних органів, а
саме ієрархічно упорядкована функціональна єдність.
Для більш повної характеристики системи органів
виконавчої влади та її підсистеми, місцевих органів необхідно
визначити та охарактеризувати основні якісні ознаки такої
системи. Місце і роль структури у будь-якій соціальній системі визначається тим, що саме структура – матеріальний
носій її внутрішньої упорядкованості – забезпечує системі
стабільність існування, розкриває її «статику», виступаючи
стійкою формою упорядкованості компонентів системи.
З точки зору статичного підходу, організаційна структура будь-якої соціальної системи – це регламентована (урегульована) правовими нормами сукупність внутрішніх елементів соціальної системи, об’єднаних у систему відповідно до їх
соціального статусу. За таких позицій складовими елементами організаційної структури є: сукупність внутрішніх елементів соціальної системи та їх соціальний статус.
Управлінські зв’язки та функціональні повноваження
як якісні характеристики розкривають «динаміку» системи.
Через призму динамічного підходу структура будь-якої
соціальної системи постає як регламентована (врегульована) правовими нормами сукупність внутрішньоорганізаційних зв’язків елементів соціальної системи, об’єднаних у систему відповідно до їх соціального статусу. Відтак на відміну
від статичного підходу, динамічне розуміння структури будьякої соціальної системи, окрім вищезгаданих складових еле-
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ментів, охоплює ще один елемент – сукупність внутрішніх
організаційних структурних зв’язків між елементами соціальної системи.
Якщо ж конкретизувати наведені загальні дефініції
стосовно системи місцевих органів виконавчої влади, то
«статичне» визначення виглядатиме так: структура системи
органів виконавчої влади становить регламентовану (урегульовану) правовими нормами сукупність органів виконавчої
влади, об’єднаних у систему відповідно до їх правового статусу, а «динамічне» – структура системи органів виконавчої
влади – це регламентована (урегульована) правовими нормами сукупність внутрішніх організаційних структурних зв’язків органів виконавчої влади, об’єднаних у систему відповідно
до їх правового статусу. С. П. Кисіль вважає, що динамічний
підхід більш повно розкриває поняття системи на відміну
від статичного підходу [72, с. 57]. Однак із цим твердженням
складно погодитись. Це обумовлюється тим, що і статичний,
і динамічний підходи розкривають поняття системи з різних
боків. І тільки у поєднанні цих двох підходів можливе більш
адекватне розуміння поняття системи органів виконавчої
влади.
Що стосується такої якісної ознаки, як цілісність, то
можна зазначити, що саме вона визначає ступінь сформованості та завершеності будь-якого системного явища, зокрема системи місцевих органів виконавчої влади.
Крім того, зазначимо, що цілісність повинна характеризуватись єдністю, яка підкреслює внутрішню неподільність частин системи (первинних елементів), а також відображає повноту охоплення сторін, різних аспектів такої
системи. Саме поняття цілісності є необхідною передумовою
того, що у системі виникнуть і будуть сформовані нові інтегруючі зв’язки між різними елементами та, як наслідок, буде
утворена нова системна якість.
Серед місцевих органів виконавчої влади залежно від
територіального масштабу діяльності, який обумовлюється
адміністративно-територіальним поділом, можна виокремити органи обласного та районного (міжрайонного) рівнів.
Так, прикладом органу обласного рівня може бути територіальне управління антимонопольного комітету, прикладом місцевого органу виконавчої влади міжрайонного
рівня – міжрайонна або об’єднана державна податкова ін-
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спекція, прикладом же районного рівня – районний відділ
статистики.
Щодо внутрішнього змісту побудови системи місцевих
органів виконавчої влади слід зазначити, що вона ґрунтується на відносинах підпорядкування, підзвітності, підконтрольності та координації.
Під підпорядкованістю слід розуміти такі управлінські
відносини, за яких накази вищих органів виконавчої влади
обов’язкові для виконання нижчими органами. Саме завдяки таким відносинам система місцевих органів виконавчої
влади ієрархічно побудована. Що ж стосується відносин підзвітності, то вони виражаються в обов’язку інформувати про
свою роботу вищі органи виконавчої влади, які, керуючись
даними звітів, мають змогу оцінити ефективність роботи
певного місцевого органу в цілому чи за окремими напрямами. Сутність відносин підконтрольності полягає у тому, що
вся діяльність певного органу виконавчої влади або якийсь
її напрям може перевірятись вищим чи спеціально створеним для цього органом для здійснення контролю чи нагляду.
Що стосується координації, то під нею слід розуміти відносини, котрі виникають у процесі організації спільної управлінської діяльності місцевих органів виконавчої влади, які
підпорядковані різним органам.
У цьому контексті додамо, що місцеві органи виконавчої влади можуть перебувати також у так званому співпідпорядкуванні. Наприклад, п. 13 Положення про Мiнiстерство охорони здоров’я України (затвердженого Постановою
Кабінету Мiнiстрiв України від 02.11.2006 р. № 1542 із змінами згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 101
від 27.02.2008 р.) передбачає, що цей орган отримує від
структурних підрозділів з питань охорони здоров’я місцевих
державних адміністрацій необхідну інформацію для виконання покладених на них завдань. Функціонально співпідпорядкованими органами у цьому випадку є місцеві органи
виконавчої влади [165].
У зв’язку з тим, що здійснення виконавчої влади в
Україні побудоване не тільки відповідно до адміністративнотериторіального устрою, але й на основі галузевого та функціонального управління, єдиним нормативним документом,
який би визначав структуру місцевих органів виконавчої
влади, є Постанова Кабінету Міністрів України «Про струк-
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туру місцевих державних адміністрацій» від 11 травня 2005 р.
№ 328 [166].
Цим нормативним актом визначена структура місцевої
державної адміністрації і обласного, і районного рівнів, надано перелік місцевих органів виконавчої влади, що перебувають у подвійному підпорядкуванні як центральним
органам виконавчої влади, так і голові місцевої адміністрації, визначені особливості структури Севастопольської міської державної адміністрації та районної у місті Севастополі
державної адміністрації. Загалом окреслений нормативноправовий акт розкриває системно-компонентний аспект.
Зокрема до управлінь, відділів та інших структурних
підрозділів обласної державної адміністрації належать відділи та інші структурні підрозділи апарату.
Структура Львівської міської державної адміністрації
значною мірою подібна до структури обласних державних
адміністрацій, однак містить низку відмінностей, які полягають у такому. Приміром, в апараті Львівської міської державної адміністрації відсутній відділ роботи із зверненнями
громадян та чимало інших. Також зазначимо, що відповідно
до Постанови Кабінету Міністрів України «Про примірні
переліки управлінь, відділів, інших структурних підрозділів
Київської міської та районної у місті Києві державних адміністрацій» від 27.04.2000 р. № 733 [167], структура цього органу виконавчої влади найчисленніша. На відміну від обласних
держадміністрацій та згідно з п. 2 цієї Постанови управління, відділи, інші структурні підрозділи Київської міської
та районної у місті Києві державних адміністрацій, не визначені примірними переліками, можуть бути утворені головами державних адміністрацій у межах видатків, установлених на утримання відповідної державної адміністрації, та
коштів відповідних місцевих бюджетів, передбачених на
здійснення повноважень виконавчих органів рад, що не передбачається для обласних державних адміністрацій.
Крім того, зазначимо, що існують місцеві органи виконавчої влади, які структурно не належать до місцевих державних адміністрацій. До них входять такі: управління, відділи
Міністерства внутрішніх справ України, управління Міністерства юстиції України, податкові адміністрації та інспекції Державної податкової служби України, управління Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг, управління
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Державного казначейства України, управління та відділи
Державного комітету статистики України, управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, підрозділи Державної прикордонної служби, підрозділи Державної
митної служби України, управління Державного комітету
України з питань технічного регулювання та споживчої політики, територіальні управління Антимонопольного комітету України, управління та відділи Служби безпеки України,
управління та відділи Головного контрольно-ревізійного
управління, управління Фонду державного майна України.
Отож, підсумовуючи, можна зробити висновок, що
елементний склад системи місцевих органів виконавчої влади
можна класифікувати так: а) за територіальним масштабом
діяльності: обласного рівня, районного рівня, міжрайонного
рівня, органи виконавчої влади міст Києва та Севастополя, а
також Рада міністрів Автономної Республіки Крим; б) за внутрішньою структурою органу виконавчої влади: складні та
прості, до складних слід віднести місцеві органи виконавчої
влади, які у своєму складі містять структурні підрозділи, що
мають ознаки органу (місцеві адміністрації, Рада міністрів
Автономної Республіки Крим); до простих слід віднести
органи, у складі яких відсутні подібні структурні підрозділи
(територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку).
Однак для повного розуміння системи місцевих органів виконавчої влади недостатньо з’ясувати сукупність елементів цієї системи, які характеризують її лише як структуру. Необхідною умовою повної характеристики системи є
з’ясування змісту зв’язків, що існують між елементами такої
системи. Вважаємо, що всі зв’язки між елементами системи
місцевих органів виконавчої влади слід поділити на дві
групи: структурно-формуючі та структурно-функціональні,
які у сукупності розкривають зміст системно-інтегративного та системно-функціонального аспектів.
Групу структурно-формуючих зв’язків необхідно розглядати в двох аспектах: по-перше, це повноваження та відносини, що стосуються утворення та визначення компетенції місцевого органу виконавчої влади, по-друге, це повноваження та відносини, які стосуються призначення на посади
та звільнення із займаних посад службовців відповідних
органів виконавчої влади.
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Головну роль у визначенні системи, структури та компетенції місцевих органів виконавчої влади виконує Кабінет
Міністрів України. Так, більшість положень про територіальні
управління центральних органів виконавчої влади затверджено саме відповідними постановами Кабінету Міністрів
України. Прикладом цього може бути: Постанова Кабінету
Міністрів України «Про затвердження Типового положення
про управління капітального будівництва обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації» від
6 вересня 2000 р. № 1401 [168], Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Типового положення про управління (відділ) у справах національностей обласної Київської
та Севастопольської міської державної адміністрації» від
26 травня 2004 р. № 696 [169], Постанова Кабінету Міністрів
«Про затвердження типових положень про управління культури обласної Севастопольської міської державної адміністрації, Головне управління культури та мистецтв Київської
міської державної адміністрації, про відділ культури районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації» від 17 травня 2001 р. № 529 [170]. Однак, зазначимо,
що не тільки Кабінет Міністрів України визначає компетенцію та повноваження місцевих органів виконавчої влади.
Компетенція окремих місцевих органів виконавчої влади
може також визначатись наказами центральних органів виконавчої влади. Підтвердженням цього можуть бути: Наказ
Головного контрольно-ревізійного управління України «Про
затвердження Положення про Контрольно-ревізійні управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і
Севастополі» від 9 січня 2001 р. № 111 [171], а також Наказ
Міністерства праці та соціальної політики і Комітету по нагляду за охороною праці України «Про затвердження Типового положення про територіальне управління Комітету по
нагляду за охороною праці України» від 2 липня 1998 р.
№ 135 [172].
Проблемам повноважень місцевих державних адміністрацій значна увага приділяється в роботах багатьох вітчизняних учених. Зокрема, М. О. Баймуратова [173], Ю. В. Мельника [11; 85; 126], О. І. Сушинського [174–176], О. Ю. Тодики [177]
та інших науковців. Водночас висвітлення в науковій літературі проблеми законодавчого характеру з урахуванням практики та шляхів удосконалення діяльності місцевих органів
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виконавчої влади епізодичне й неповне, що є лише теоретичним надбанням. В основному розглядаються окремі або
побічні компоненти з цього питання. Хоча вже нині розпочаті доволі ґрунтовні дослідження Адміністрацією Президента України цієї теми. І все-таки, на жаль, наукових робіт,
що охоплюють увесь процес, який дає загальну та, головне,
дійсну картину цієї проблеми на місцевому рівні, практично
немає.
Вважаємо, що для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі основні завдання: дослідити законодавчі та організаційно-правові засади діяльності місцевих
державних адміністрацій; виявити відповідні внутрішні протиріччя та суперечності з іншими законодавчими актами;
узагальнити практичний досвід діяльності райдержадміністрації; дослідити та визначити рівень компетенції голови
адміністрації; на основі результатів дослідження сформулювати рекомендації та пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази з цього питання.
Місцева державна адміністрація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про місцеві
державні адміністрації», іншими законами України, актами
Президента України та Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами. У межах визначених повноважень вона забезпечує реалізацію законів України, актів і
доручень Президента України, Кабінету Міністрів України,
Верховної Ради України, інших нормативно-правових актів
законодавчої і виконавчої влади, розпоряджень голів відповідно обласної та районної державних адміністрацій, рішень
обласної та районної рад, ухвалених у межах їх повноважень.
Місцева державна адміністрація захищає права й законні
інтереси громадян і держави, забезпечує комплексний соціально-економічний розвиток, реалізацію державної політики у визначених законодавством сферах управління на
закріпленій території, а також реалізує повноваження, делеговані їй відповідною радою. Тобто держадміністрації мають
доволі широку компетенцію, але водночас з практичного
досвіду роботи зрозуміло, що для якісного та повного виконання державних завдань та обов’язків перед населенням
необхідні ще й відповідні важелі впливу в межах владних
повноважень і механізми їх здійснення. Більшість статей Закону України «Про місцеві державні адміністрації» має лише
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декларативний характер. Як вимагати здійснення делегованих повноважень виконкомами рад, якщо держава фінансує
лише чотири статті? Як зрозуміти перспективу розвитку
підприємства, його економічну політику, якщо будь-які відповідні запити оцінюються власниками як втручання в
господарську діяльність? Як боротися з «тінізацією» робочих місць, якщо жоден державний орган у Шевченківському
районі Львова не має повноважень щодо оперативних перевірок суб’єктів господарчої діяльності? І це лише деякі з
риторичних питань. І тому люди, особливо сільської місцевості, не розуміють, чому головний державний орган на
місцях, який вирішував усі питання в далекі радянські часи,
сьогодні існує як звичайний статист. Ця ситуація типова
майже для всіх адміністрацій районного рівня. Деякою мірою вона може мати свої особливості за умови наявності
ґрунтовного авторитету та широкого досвіду роботи і у
сфері державного управління, і в роботі голови адміністрації.
До слова, спеціальна освіта з державного управління сьогодні також важлива, бо дає можливість мислити та ухвалювати
рішення по-сучасному. Тобто від авторитету голови адміністрації залежить виконання державних завдань.
Якщо Закон України «Про місцеве самоврядування в
Україні» дає право районній раді вносити пропозицію Кабінету Міністрів України щодо голови районної державної
адміністрації, то ст. 8 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» стверджує, що «кандидатури на посади голів
районних державних адміністрацій на розгляд Кабінету Міністрів України вносяться головами відповідних обласних
державних адміністрацій».
У такому випадку, на нашу думку, можна було б учинити так: провести обговорення кандидатур на посади голів
РДА районними радами, пропозиції направити голові ОДА, а
він на основі поданих пропозицій вніс би кандидатури на
посади голів районних державних адміністрацій на розгляд
Кабінету Міністрів України. Але в умовах сьогоднішньої заполітизованості місцевих рад це робити недоцільно.
Водночас однією з форм захисту органів місцевого самоврядування в реалізації наданих їм повноважень є висловлення обласною та районною радами недовіри головам
місцевих державних адміністрацій. Із цього приводу Президент України ухвалює рішення й дає відповідній раді обґрун-
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товану відповідь. Якщо недовіра висловлена не менш, як
двома третинами депутатів, Президент України приймає рішення про відставку голови адміністрації. Зазначимо, що
чинне законодавство не дає підстав для висловлення недовіри. А це означає, що вона може бути висловлена з приводу
будь-яких зловживань чи правопорушень як систематичних
порушень прав органів місцевого самоврядування, так і одноразового грубого порушення. Недовіра голові районної адміністрації може бути висловлена й у випадку, коли порушення прав органів місцевого самоврядування допускаються
керівниками управлінь і відділів райдержадміністрації, а її
голова, ігноруючи вимоги райради, не вжив заходів щодо їх
припинення, адже згідно зі ст. 11 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації», керівники управлінь і відділів призначаються головою райдержадміністрації й несуть перед
ним персональну відповідальність за виконання службових
обов’язків. З огляду на положення Конституції України можна зробити висновок, що відповідальність місцевих державних адміністрацій вужча, ніж їх голів, і це відповідає ролі й
характеру діяльності зазначених посадових осіб. Тобто висловлення радою недовіри голові держадміністрації можна
вважати універсальною формою захисту прав органів самоврядування району. Проте на практиці реалізація такого
заходу доволі складна та така, що потребує відповідної законодавчої деталізації. Це підтверджується і результатами анкетування. Так, 310 опитаних нами респондентів вважають, що
відповідного механізму реалізації відповідальності посадових
осіб місцевих органів виконавчої влади практично немає.
Наприклад, у Львові двічі обласною радою висловлювалася
недовіра голові обласної державної адміністрації [178]. Гарантією здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм повноважень є також положення чинного законодавства щодо обов’язковості виконання виданих ними
актів усіма розташованими на відповідних територіях органами виконавчої влади, підприємствами, установами, організаціями та окремими громадянами. Ці акти можуть бути
визнані незаконними тільки в судовому порядку. Підзвітність і підконтрольність держадміністрацій радам теж є
формою захисту повноважень органів місцевого самоврядування. Однак ця форма захисту має обмежену дію. Держадміністрації підзвітні радам у виконанні програм соціально-
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економічного й культурного розвитку та районних бюджетів, підзвітні й підконтрольні в частині делегованих їм радами повноважень (ст. 72 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»). Проте за результатами проведеного
анкетування більшість опитаних не вважають ефективним
механізмом діяльності органів місцевої влади інститут делегованих повноважень, через те більшість респондентів (379)
висловились неоднозначно щодо того, що місцеві органи виконавчої влади повинні бути підконтрольні місцевим радам
із питань виконання делегованих повноважень. Зі свого боку,
держадміністрації покликані забезпечувати на своїх територіях виконання Конституції України, законів та інших нормативних актів органів державної влади, маючи право проводити відповідні перевірки в органах місцевого самоврядування, одержувати від них статистичні та інші дані. На жаль,
щодо відносин державних адміністрацій і місцевих рад можна зробити висновок, що законодавцю повною мірою не
вдалося створити правовий механізм противаг.
На тому, що одні й ті ж функції щодо об’єктів державного управління покладаються на обласну адміністрацію і
районну державну адміністрацію, органи місцевого самоврядування (зокрема на виконавчі органи), акцентує вітчизняний дослідник Т. О. Проценко [179, с. 88].
Нині Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
не встановлює чітке розмежування повноважень обласних і
районних державних адміністрацій. Ця законодавча прогалина на практиці призводить до дублювання повноважень,
що значно зменшує ефективність роботи місцевих органів
виконавчої влади.
Наприклад, у Законі України «Про місцеві державні
адміністрації» визначено, що місцеві державні адміністрації
вирішують й інші питання, віднесені законами до їх повноважень (окрім визначених у ст. 13 згаданого Закону). Вважаємо, що у цьому випадку слід чітко розмежувати повноваження обласних і районних державних адміністрацій.
Відсутність тут чітких підстав може стати причиною
неправомірних процесів щодо: відсторонення від посад голів
місцевих держадміністрацій; призначення голів адміністрацій лише з кадрового резерву та їх позаполітичний статус;
наявності механізму правового захисту і керівництва місцевих адміністрацій, і рядових держслужбовців; чіткого пере-
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ліку основних повноважень, які повинні делегуватися місцевими радами адміністраціям за умови повного забезпечення
відповідним фінансуванням або надання даних повноважень
як власних місцевих державних адміністрацій. Для кожного
рівня органів місцевого самоврядування та місцевих органів
виконавчої влади необхідно законом установити перелік
повноважень, які не можуть бути вилучені, передані або делеговані іншим органам [180, с. 124]; реальний механізм контролю за діяльністю територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади (у районах є низка випадків,
коли навіть призначення на керівні посади у ці органи не
погоджується з місцевою виконавчою владою).
Пункт 1 статті 2 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації» чітко регламентує, що місцеві органи виконавчої влади забезпечують виконання законів України, актів
Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці. У статті 14 вказаного
Закону наголошується, що місцеві державні адміністрації
здійснюють повноваження делегованих їм місцевими радами та переданих Кабінетом Міністрів України повноважень
органів виконавчої влади вищого рівня з передачею їм відповідних фінансових, матеріально-технічних та інших необхідних ресурсів.
Зазначимо, що повноваження, які стосуються призначення на посади та звільнення із займаних посад службовців
відповідних місцевих органів виконавчої влади, належать
керівникам центральних органів виконавчої влади, а також
керівникам місцевих органів виконавчої влади обласного
рівня, а у певних випадках – Президентові України та Кабінету Міністрів України.
За загальним правилом, згідно з ч. 2 ст. 11 Закону України
«Про місцеві державні адміністрації», керівники управлінь,
відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних
адміністрацій призначаються на посаду та звільняються з посади головами відповідних державних адміністрацій за погодженням з органами виконавчої влади вищого рівня [12].
Однак на практиці реалізувати вищевказану норму
закону у деяких випадках доволі складно. Це насамперед
пов’язано з тим фактором, що деякі структурні підрозділи
місцевих державних адміністрацій одночасно підпорядковані
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двом і більше центральним органам виконавчої влади. Прикладом цього можуть бути обласні управління промисловості,
енергетики, транспорту та зв’язку, управління зовнішніх відносин і зовнішньоекономічної діяльності, районні відділи
містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства. Отож, формування структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій ускладнюється у зв’язку з
неналежним нормативним урегулюванням питання призначення на посади керівників відповідних структурних підрозділів. Крім того, зауважимо, що місцеві державні адміністрації
мають повноваження щодо погодження кандидатур осіб, які
призначаються керівниками місцевих органів виконавчої
влади, навіть якщо такі органи не є структурними підрозділами місцевих адміністрацій. Так, до прийняття указу Президента України від 9 грудня 2010 р. № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади»,
згідно з п. 9 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження типових положень про територіальні органи
земельних ресурсів» від 24 лютого 2003 р. № 200, управління
очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади Головою Державного комітету України по
земельних ресурсах за погодженням з головою відповідної
місцевої державної адміністрації [181]. Крім того, необхідно
отримувати погодження голови відповідної адміністрації
про призначення на посаду керівників таких місцевих органів виконавчої влади, що не є структурними підрозділами:
Управління Міністерства юстиції України, Київське та Севастопольське міські, обласні управління у справах захисту прав
споживачів, Управління (відділи) Державного комітету статистики України, Управління Пенсійного фонду України, а
також деяких інших місцевих органів виконавчої влади.
Однак особливо необхідно зважити на ту обставину,
що голови місцевих державних адміністрацій погоджують
призначення на посади керівників деяких контролюючих
місцевих органів виконавчої влади. Так, відповідно до п. 4.1.
Наказу Головного контрольно-ревізійного управління «Про
затвердження Положення про Контрольно-ревізійні управління в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і
Севастополі» від 9 січня 2001 р. № 111 управління очолює
начальник, який призначається на посаду Головою Головного контрольно-ревізійного управління України, за погоджен-
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ням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, міськими державними адміністраціями [182].
Відтак досі голови місцевих державних адміністрацій
фактично можуть впливати на роботу органів виконавчої
влади, які не є структурними підрозділами відповідних адміністрацій та контролювати її. Тобто спостерігається концентрація владних повноважень однією посадовою особою,
що може призвести до часткової узурпації влади на певній
території. На нашу думку, необхідно, щоб голови місцевих
державних адміністрацій призначали керівників структурних підрозділів, які входять до складу відповідної адміністрації самостійно, без погодження. Стосовно ж керівників
місцевих органів виконавчої влади, які не входять до складу
місцевих державних адміністрацій, то їх мають призначати
керівники центральних органів виконавчої влади без попереднього погодження з головами відповідних місцевих державних адміністрацій.
Президент України в процесі формування та призначення на посади керівників відповідних місцевих органів
виконавчої влади також виконує вельми значну роль. Насамперед існують певні проблеми, що пов’язані з процедурою
призначення на посаду голів місцевих державних адміністрацій. Так, відповідно до ст. 118 Конституції України передбачається, що голови місцевих державних адміністрацій
призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України. При
цьому не зрозуміло, чи зобов’язаний Президент призначити
відповідну особу головою місцевої державної адміністрації,
чи він має право не призначати таку особу, а якщо і не
призначати, то в яких випадках. Вважаємо, що Президент
України може і не призначити голову відповідної державної
адміністрації за поданням Кабінету Міністрів України у
випадку загрози національній безпеці України, що очевидно
із п. 1 ст. 106 Конституції України.
Відповідно до Указу Президента № 542/2010 від 16 квітня 2010 року Кабінет Міністрів повинен розробити і затвердити порядок узгодження з головами місцевих державних
адміністрацій призначення та звільнення керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади, урядових органів державного управління,
керівників підприємств, установ, організацій, що входять у
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сферу управління міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади [183, с. 4–16].
У науковій літературі існують також інші думки стосовно того, хто має призначати голів місцевих державних
адміністрацій. Так, В. Ф. Опришко вважає, що право призначати голів місцевих державних адміністрацій має належати
Кабінету Міністрів України як вищому органу в системі
органів виконавчої влади [80, с. 4–16].
Також зауважимо, що відповідно до п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання, пов’язані з підготовкою і внесенням подань щодо осіб, призначення на посаду та звільнення з посади яких здійснюється Президентом
України або Кабінетом Міністрів України чи погоджується з
Кабінетом Міністрів України» № 1065 від 22.11.2010 р., Подання щодо призначення на посаду та звільнення з посади
або погодження призначення на посаду вноситься: Прем’єрміністром України Президентові України – стосовно голів
обласних, Київської та Севастопольської міських, районних,
районних в Автономній Республіці Крим, районних у містах
Києві та Севастополі держадміністрацій; міністрами Кабінетові Міністрів України – стосовно керівників урядових органів,
їх перших заступників і заступників, керівників підприємств, їх
перших заступників і заступників; головами обласних, Севастопольської міської держадміністрацій Кабінетові Міністрів
України – стосовно перших заступників, заступників і заступників голів – керівників апаратів обласних, Севастопольської міської держадміністрацій; Київським міським головою
Кабінетові Міністрів України – стосовно заступників голови
Київської міської держадміністрації, повноваження яких стосуються сфери виконавчої влади; головою Ради міністрів
Автономної Республіки Крим, головами обласних, Київської
та Севастопольської міських держадміністрацій Прем’єрміністрові України – стосовно голів районних, районних в
Автономній Республіці Крим, районних у містах Києві та
Севастополі держадміністрацій [184].
Відсутність чіткості та прозорості правового регулювання процедури призначення на посади та звільнення із
займаних посад керівників місцевих державних адміністрацій сприяють розвитку таких фактичних відносин, за яких
Адміністрація Президента України може перетворитись
із органу, що забезпечує діяльність Президента, на орган
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управління місцевими органами виконавчої влади. Отож, в
Україні спостерігається ситуація, за якої кадрову політику у
сфері виконавчої влади визначає орган, який до цієї гілки
влади не належить. Також зауважимо, що за результатами
проведеного нами анкетування більшість респондентів вважає, що повноваження місцевих органів виконавчої влади
потребують більш детальної регламентації на законодавчому рівні.
Зазначимо, що питання діяльності місцевих органів
виконавчої влади, їх функції та кадрова політика вивчалися
в роботах багатьох вітчизняних учених, а це: М. І. Мурашко [185], В. М. Олуйко [186], Л. М. Титаренко [187], В. М. Кампо [188]
та ін. Водночас висвітлення в науковій літературі проблеми
реалізації державної кадрової політики в місцевих органах
влади, або її вплив на ці органи ще не розглядався. В
основному дослідники з’ясовували функції, повноваження
або відокремлено кадрові питання місцевого рівня. Такі
наукові роботи більше стосувалися теоретичних надбань.
Розробляючи шляхи державної кадрової політики в
сфері діяльності місцевих органів виконавчої влади, вважаємо за необхідне вирізнити три основні напрями:
1) визначення суб’єктів кадрової роботи, їх функції,
повноваження і відповідальність і «вертикально» (співвідношення функцій і прав у вирішенні кадрових питань центральних, регіональних і місцевих органів), і «горизонтально» (між органами різних гілок влади, щодо недержавних
структур);
2) визначення поточних і найближчих завдань і пріоритетів;
3) обрання засобів, форм, технології роботи з кадрами
у кожній конкретній сфері кадрової діяльності на засадах
дотримання законності.
Державна кадрова політика на місцевому рівні повинна ґрунтуватися на загальних принципах і спиратися на
належне організаційно-структурне і матеріально-фінансове
забезпечення. На нашу думку, з цього приводу доцільно
виокремити такі організаційні принципи державної кадрової політики у сфері діяльності місцевих органів виконавчої
влади:
– підбір кадрів за діловими, професійними і моральними якостями на засадах комплексної і об’єктивної їх оцінки;

Розділ 3. Забезпечення та удосконалення адміністративно-правового регулювання
діяльності місцевих органів виконавчої влади в сучасних умовах

127

рівність і відкритість вирішення всіх кадрових питань демократично і гласно, однак з можливістю призначення на окремі посади;
– послідовність керівництва; забезпечення законності,
дотримання нормативних вимог у вирішенні кадрових
питань.
Тенденції розвитку українського суспільства свідчать,
що персонал державної служби вже зіткнувся з новою ситуацією. Вона визначається політичним і економічним плюралізмом, зростанням ролі науки в організації управління, розширенням застосування сучасних інформаційних технологій.
Ці умови вимагають формування нового типу персоналу, особливо на керівних посадах державної служби. Водночас на місцевому рівні ці процеси відображені по-своєму,
звичайно, з урахуванням особливостей регіону та відповідного законодавства.
Так, Конституція України закріпила дві системи влади
на місцях: місцеві державні адміністрації, які є місцевими
органами виконавчої влади, та місцеве самоврядування як
публічну владу територіальних громад. Це різні за своєю
юридичною природою системи місцевої влади, насамперед
за функціями та повноваженнями. Конституція України гарантує місцеве самоврядування, відтак не допускаючи можливості його підміни місцевими державними адміністраціями.
Але на законодавчому рівні виникла ситуація, яка призвела
до дисбалансу місцевої влади, як результат – дублювання
повноважень і загострення відносин між органами самоврядування і державного управління, нерівність у ступені їх
відповідальності та матеріального забезпечення посадовців.
Президент України та Уряд роблять доволі ґрунтовні
спроби виправити таку ситуацію, залучаючи до цієї роботи і
науковців, і практиків. Так, у ч. 3 ст. 21 Закону України «Про
службу в органах місцевого самоврядування» слова «органом
місцевого самоврядування, виходячи з умов оплати праці, встановлених для державних службовців відповідних категорій і
посад» замінили словами «Кабінетом Міністрів України».
У Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» статтю 10 доповнили частиною п’ятою такого змісту: «Чисельність працівників органів місцевого самоврядування
встановлюється відповідною радою у межах загальної чисельності, визначеної типовими штатами, затвердженими
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Кабінетом Міністрів України»; п. 5 ч. 1 ст. 26 після слів «загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів»
доповнили словами «відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України»; п. 6 ч. 3 ст. 42 виклали
в такій редакції: «вносити на розгляд ради пропозиції щодо
структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України»;
п. 4 ч. 1 ст. 43 – у редакції: «затвердження за пропозицією
голови ради структури виконавчого апарату ради, його
чисельності, встановленої відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрат на утримання ради та її виконавчого комітету»; друге речення ч. 3
ст. 58 виклали так: «Його структура, чисельність, визначена
відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та витрати на утримання встановлюються
радою за поданням її голови». Тобто чітко і недвозначно
КМУ взяв на себе повноваження щодо визначення Типових
структур органів місцевого самоврядування, а отже, матиме
вплив на регулювання їх до цього безконтрольної кадрової
політики.
З одного боку, ця ситуація свідчить про втручання держави в діяльність самоврядування, а з іншого – відбувається
регламентація необґрунтованих витрат на апарат цими органами. Так, лише в районній раді, крім голови та заступника, є
посади керівника справами, начальників організаційного та
бухгалтерського відділів. Це посадові особи, які виконують
функції доволі вузького характеру: складають плани, збирають
матеріали на сесію, забезпечують її організацію, тобто це рівні відповідальності спеціалістів. Але зрозуміло, що такий рівень посад – це відповідна й зарплата. Водночас нині доволі
гостро постало питання щодо диспропорції в оплаті праці.
Так, деякі сільські голови, не говорячи про районного, мають
вищі зарплати, ніж у голови райдержадміністрації. Також додамо, що за результатами нашого анкетування 340 респондентів висловилась за необхідність розширення повноважень саме територіальної громади, а не голови.
У перетині цього питання суттєвих змін потребує класифікація категорій посад на горизонтальному та вертикальному рівнях. В обласних державних адміністраціях на
одну категорію вище, в центральних органах виконавчої
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влади – вище на дві від районного рівня. Так, спеціаліст
ЦОВВ, начальник відділу ОДА та заступник голови РДА мають
аналогічні категорії, тобто п’яту. До слова, секретар сільської
ради також. Рівень відповідальності та обсяги виконуваних
робіт доволі різняться.
У єдиній системі вертикалі влади голови адміністрацій
мають, згідно із Законом України «Про місцеві державні
адміністрації», широкий спектр повноважень щодо формування та здійснення кадрової політики. Так, ст. 5 Закону визначає, що «склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій. У межах
бюджетних асигнувань, виділених на утримання відповідних місцевих державних адміністрацій, їхні голови визначають структуру місцевих державних адміністрацій». При
цьому, і це цілком правильно, примірні переліки управлінь,
відділів та інших структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, а також типові положення про них затверджуються Кабінетом Міністрів України. Голова ж адміністрації утворює структуру, яка суворо регламентована
відповідними рекомендаціями вищих органів. Як результат,
деякі відділи райдержадміністрацій складаються з однієї
штатної одиниці і зарплатня в цих посадовців ідентична
зарплатні керівника, який має не один десяток підлеглих і
відповідальність за розгалужену мережу. Це такі структури,
як відділ освіти, управління праці та соціального захисту
населення тощо. У процесі упорядкування структури райдержадміністрації відбулося «надумане дроблення» та поява
відділів, які за своїм характером здійснюють функції виконавця: архівний, відділи контролю, внутрішньої політики тощо.
На жаль, також не виконується ст. 3 Указу Президента
України «Про вдосконалення структури місцевих державних
адміністрацій», де головам місцевих державних адміністрацій
під час формування складу місцевих державних адміністрацій
рекомендовано не допускати утворення структурних підрозділів, що дублюють діяльність територіальних органів, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади [189]. У
багатьох питаннях відділ з питань надзвичайних ситуацій
дублює територіальний орган МНС, управління праці – Центр
зайнятості, відділ у справах сім’ї та молоді – районний центр
соціальних служб для молоді тощо. І це все в межах рекомендованої Типової структури адміністрації.
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Крім того, практично втрачена дія ст. 31 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» щодо відносин місцевих державних адміністрацій з міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади в пункті «З питань
здійснення повноважень місцевих державних адміністрацій
керівники територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підзвітні і підконтрольні
головам відповідних місцевих державних адміністрацій».
2007 року неефективна взаємодія між місцевими адміністраціями та ЦОВВ призвела до розбалансування єдності органів
державної влади на місцях. Районним адміністраціям із великими зусиллями вдавалося регулювати роботу таких територіальних підрозділів, як державна інспекція праці, управління юстиції, виконавча служба, тощо. Звичайно, ці факти
підтверджують необхідність урегулювання законодавчої бази
та надання вагомих важелів місцевим державним органам
влади для якісного здійснення повноважень, а не балансування між законами та авторитетом голови адміністрації.
Згідно з результатами опитування, значна частина проблем криється в політичному контексті, а саме – у взаємовідносинах голови адміністрації та міського голови. У таких регіонах, де не налагоджена чітка та конструктивна взаємодія
цих двох керівних ланок, і виникають проблеми розмежування
повноважень, особливо в частині звітування за неефективно
виконану роботу чи існуючі проблеми в регіоні. На цей аспект
зважили 329 опитаних нами респондентів. Решта 136 опитаних висловили низку інших проблемних аспектів розмежування повноважень.
Дослідження практики діяльності місцевих органів виконавчої влади свідчить, що реформування діяльності органів
виконавчої влади, оновлення та вдосконалення його структури має бути взаємопов’язано з політичними та економічними реформами та сприяти їх здійсненню.
Аналізуючи зазначене, можна зробити висновок про
необхідність суттєвих змін, які поліпшили б ситуацію щодо
забезпечення адміністративно-правового регулювання ефективної діяльності системи виконавчої влади на місцях.
На нашу думку, для цього потрібно, щоб відбулись певні
структурні зміни, а також змінився порядок призначення та
звільнення із займаних посад керівників місцевих органів
виконавчої влади. Зокрема, ст. 9 Закону України «Про місцеві
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державні адміністрації» чітко не встановлює порядок і підстави висловлювання місцевими радами недовіри головам
відповідних державних адміністрацій, що, на нашу думку, є
значним обмеженням прав територіальної громади впливати на діяльність голови адміністрації.
Як зазначалося, місцеві органи виконавчої влади є інтегрованою підсистемою системи органів виконавчої влади, яка
також функціонально поєднується із системою органів місцевого самоврядування, тобто у деяких випадках повноваження цих органів дозволяють їм здійснювати управління
однаковими сферами суспільних відносин.
Відтак є всі підстави стверджувати про необхідність і
структурних, і функціональних змін у системі місцевих органів виконавчої влади.
Під час побудови системи місцевих органів виконавчої
влади необхідно враховувати порядок і способи утворення
цих органів, призначення на посади та звільнення з посад
керівників місцевих органів виконавчої влади, а також співвідношення централізації, децентралізації та деконцентрації владних повноважень.
Що стосується децентралізації, то, як зазначає Ю. В. Мельник, під нею розуміють передачу прав на ухвалення рішень
органам, які не перебувають в ієрархічній підпорядкованості
центральним органам влади і які часто обираються зацікавленими громадянами [190, с. 73]. На відміну від децентралізації, під централізацією розуміють форму організації адміністративної служби, за якої держава, і тільки вона, забезпечує функціонування адміністративної служби [191, с. 75].
Як правило, децентралізація супроводжується деконцентрацією влади, тобто передачею частини повноважень центральних органів виконавчої влади держави місцевим органам.
При цьому можна виокремити горизонтальну та вертикальну деконцентрацію. Горизонтальною є деконцентрація, за
якої повноваження щодо управління на місцевому рівні розподіляються між кількома центрами за галузевим принципом. Що ж стосується вертикальної деконцентрації, то під
нею слід розуміти передачу певного обсягу повноважень
центральних органів виконавчої влади місцевим органам,
які перебувають у їх безпосередньому підпорядкуванні.
Крім цього, варто також мати на увазі, що ефективність управління на місцевому рівні не завжди прямо пов’я-
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зана з рівнем деконцентрації та децентралізації. В сучасних
демократичних державах необхідність децентралізації обумовлюється не стільки демократичними принципами, деякі з
яких, до слова, краще забезпечуються централізовано, скільки
чинниками адміністративного характеру, тобто децентралізація повинна бути насамперед спрямована на поліпшення
управління на місцевому рівні. Такі ідеї відображені у Єреванській декларації про децентралізацію [191, с. 193]. Так, цим
документом передбачається, що правовою основою децентралізації повинні бути конституція та базові нормативні
документи. Необхідно досягти чіткого розмежування сфер
управління державної адміністрації та органів місцевого самоврядування. Це чітке розмежування не виключає співробітництво між такими органами. Крім того, варто зауважити
на необхідність гарантування різним органам і місцевого самоврядування, і виконавчої влади фінансово-матеріальної
бази, яка б забезпечувала належне виконання повноважень і
функцій таких органів. Для цього необхідно створити відповідну організаційно-правову базу, котра б стимулювала співробітництво між вищим, центральними та місцевими органами виконавчої влади, а також є нагальна потреба у покращенні кадрового потенціалу, який би забезпечив виконання
вказаних умов. Водночас зауважимо, що фінансова децентралізація повинна сприяти тому, щоб органи місцевого самоврядування несли відповідальність за взяті на себе повноваження, забезпечували б стимулювання соціально-економічного
розвитку регіону.
Але в державах, які ще перебувають на шляху становлення своєї політичної системи, де формально існуюча
система місцевих органів влади не відповідає реальному
стану, децентралізація може навіть призвести до зниження рівня демократизму та ефективності місцевого управління, а передані повноваження держави контролюватимуться локальними елітами, що призведе до концентрації
державної влади.
Тому децентралізацію влади не можна розглядати як
абсолютне благо, що допоможе вирішити усі проблеми, котрі
виникають у процесі управління на місцевому рівні. Централізація влади також має певні переваги. Так, вона забезпечує
єдине управління, що не залежить від місцевих політичних
спорів і суперечок.
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В окремих випадках централізація дозволяє краще
скоординувати діяльність місцевих органів і знизити затрати на функціонування місцевих органів. Отож, за побудови
системи місцевих органів виконавчої влади необхідно враховувати і процеси централізації, і децентралізації. Як слушно
зазначила Н. Р. Нижник: «Механізм взаємодії двох сторін – централізації та децентралізації – необхідна умова здійснення
управління, його конструктивності та ефективності. Мало
сказати, що централізація може конструктивно розвиватися
поряд із зміцненням децентралізації, необхідно підкреслити,
що централізація не може ефективно існувати без зміцнення
децентралізації, що знаходить своє відбиття у самостійності
органів управління та підприємств, а також регіонів» [192, с. 55].
Тобто головне завдання, на нашу думку, під час побудови системи місцевих органів виконавчої влади повинно
полягати не в тому, щоб вибрати, що краще: централізація,
децентралізація чи деконцентрація, а в тому, щоб встановити
необхідний і найбільш оптимальний баланс між ними, який
адекватно відповідав би реальним політичним, соціальноекономічним, культурним та іншим умовам конкретного регіону нашої держави. Крім цього, варто також зазначити, що
існують і реординаційні відносини, які також впливають на
побудову системи місцевих органів виконавчої влади.
Нині деякі українські науковці, зокрема В. А. Дерець,
пропонують більше уваги приділяти таким відносинам та
окремо їх урегулювати в законодавчих актах [193, с. 18].
На жаль, часто процеси централізації, децентралізації,
деконцентрації мають безсистемний, стихійний характер, що
негативно відображається на якості управління на місцевому рівні.
Прикладом цього може бути ситуація, що виникла в галузі управління земельними ресурсами. На місцевому рівні
функціонують три різні види органів, які здійснюють таке
управління, зокрема місцева державна адміністрація, територіальне управління земельних ресурсів і відповідна місцева
рада (представницький орган територіальної громади). Така
ситуація ще ускладнюється і тим, що місцеві органи виконавчої влади, до яких належать перші два, мають дворівневу
систему, а органи місцевого самоврядування – трирівневу.
Отож, у межах однієї області можуть функціонувати до
восьми органів з управління земельними ресурсами різних
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рівнів. Це не сприяє покращенню процесів управління на
місцевому рівні.
Закономірно питання, як покращити та виправити ситуацію, що виникла не тільки в галузі управління земельними ресурсами, але й загалом в управлінні на місцевому рівні.
На нашу думку, насамперед необхідно визначити межі державного втручання в управління на різних рівнях: вищому,
центральному та місцевому. Тенденція повинна бути такою,
що межі державного втручання повинні зменшуватись в міру зниження рівня державного управління.
Загалом, вважаємо, що на місцевому рівні можна виокремити такі сфери суспільного життя, які потребують регулювання з боку держави за допомогою місцевих органів виконавчої влади: виконання Конституції та законів України,
актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших
органів виконавчої влади; забезпечення законності та правопорядку, додержання прав і свобод людини та громадянина; забезпечення обороноздатності і національної безпеки
України, громадського порядку, боротьби зі злочинністю; забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності; здійснення управління об’єктами державної власності; забезпечення проведення фінансової, цінової та податкової політики;
забезпечення політики у сферах праці й зайнятості населення,
соціального захисту, охорони природи, екологічної безпеки і
природокористування.
Управління іншими сферами можна було б покласти на
виконавчі органи відповідних місцевих рад.
Це дало б змогу «розвантажити» місцеві органи виконавчої влади та зосередити їх функціональну діяльність на
забезпеченні саме управління у сферах, які безпосередньо
мають загальнодержавне значення, а сферами суспільного
життя місцевого значення мають опікуватись виконавчі комітети місцевих рад.
Отже, підсумовуючи, можна зробити висновок про
те, що за побудови ефективної діяльності системи місцевих органів виконавчої влади необхідно зважити на такі
чинники:
1) порядок утворення місцевих органів виконавчої
влади і порядок призначення та звільнення із займаних
посад керівників цих органів (структурно-формувальний
аспект);
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2) визначення обсягу компетенції і кожного окремого
місцевого органу виконавчої влади, і всієї системи загалом
(структурно-функціональний аспект);
3) співвідношення централізації, децентралізації та деконцентрації владних повноважень місцевих органів виконавчої влади з іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Крім того, зауважимо, що, крім указаних чинників, система місцевих органів виконавчої влади повинна бути побудованою згідно з такими основними принципами: ефективності; стабільності; обґрунтованості; урахування місцевих
особливостей.
Під ефективністю слід розуміти здатність системи місцевих органів виконавчої влади здійснювати державне управління відповідними сферами суспільного життя найоптимальнішим способом. Цей принцип основний. Принцип стабільності є одним із тих чинників, що допомагають забезпечити
ефективність, його сутність у тому, що система місцевих органів виконавчої влади змінювала б свою структуру лише у
разі виняткової необхідності.
Сутність принципу обґрунтованості полягає у здійсненні
глибокого системного аналізу діяльності кожного окремого
органу виконавчої влади та всієї системи загалом; також він
необхідний за реформування цієї системи, щоб убезпечити
від помилок. Реалізацію окресленого принципу повинні забезпечити відповідні наукові та експертні установи, а також
керівники органів виконавчої влади. Щодо принципу врахування місцевих особливостей необхідно зазначити, що місцеві органи виконавчої влади районного рівня повинні створюватись відповідно до певних особливостей, що існують у
кожному конкретному районі, залежать від демографічних,
природних, кліматичних та інших факторів.
Отже, є всі підстави вважати, що система місцевих
органів виконавчої влади потребує доволі суттєвих змін, які
повинні забезпечити поліпшення організації та управління
на місцях.
Насамперед необхідно виокремити ключову ланку в
системі місцевих органів виконавчої влади, а саме: місцеві
державні адміністрації обласного рівня, з подальшою ліквідацією у далекому майбутньому районних держадміністрацій. Ці державні органи зобов’язані забезпечувати зв’язок та
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координацію між нижчими та вищими органами виконавчої
влади. Структура обласної державної адміністрації повинна
бути побудована так, щоб у ній були представлені територіальні управління всіх міністерств, за винятком Міністерства внутрішніх справ України. Такі структурні підрозділи
повинні бути ключовими органами у відповідній галузі державного управління. Вони мають координувати діяльність
територіальних підрозділів державних комітетів, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, однак їх компетенція поширюється на управління спорідненими сферами
суспільного життя, як діяльність деяких державних комітетів
координується через відповідні міністерства. Доцільність того,
щоб місцеві органи виконавчої влади були певним «відображенням» вищих і центральних органів виконавчої влади, не
викликає сумнівів. Це допоможе забезпечити прямий зв’язок
між указаними органами та створить усі передумови для
підвищення ефективності функціонування всієї системи органів виконавчої влади, як наслідок – покращить якість державного управління на місцях.
Що стосується найнижчої ланки місцевих органів виконавчої влади, то підкреслимо, що органи виконавчої влади
обласного рівня повинні самі вирішувати, які саме підрозділи необхідно створити у тому чи іншому районі відповідної
адміністративно-територіальної одиниці з урахуванням місцевих особливостей. Так, у індустріально розвинених районах
було б доцільно створити управління економічного розвитку та торгівлі, а створення управління сільського господарства буде недоцільним; у районах, де є передумови розвитку
туризму, варто створити управління з питань туризму тощо.
Тобто обласні державні адміністрації самі повинні вирішувати, які їм необхідно створювати органи в межах відповідної
адміністративно-територіальної одиниці для забезпечення
максимальної ефективності під час здійснення виконавчорозпорядчої діяльності.
Досі невирішене питання щодо делегування повноважень між органами місцевого самоврядування і органами виконавчої влади. З Конституції планується вилучити норми,
які надають право делегувати повноваження вказаними органам. Звичайно, можна припустити, що законодавець зможе
прийняти досконалі нормативні акти, які урегулюють питання розмежування компетенції між органами місцевого
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самоврядування та місцевими органами виконавчої влади.
Однак, з огляду на те, що кожна адміністративно-територіальна одиниця має свої, притаманні лише їй особливості,
практично реалізувати це неможливо.
На нашу думку, з метою оптимізації діяльності системи
місцевих органів виконавчої влади на регіональному та субрегіональному рівнях має бути здійснена реформа, яка повинна бути спрямована на:
а) ліквідацію районних державних адміністрацій і
передачу їх повноважень із питань соціально-економічного і культурного розвитку територій відповідним районним радам (їх виконавчим комітетам). Цікаві з цього приводу результати анкетування. Так, усі вищі посадові особи
органів виконавчої влади висловились категорично щодо
ліквідації районних державних адміністрацій і передачі їх
повноважень з питань соціально-економічного і культурного
розвитку територій відповідним районним радам (їх виконавчим комітетам). Проте практично всі працівники середніх ланок органів виконавчої влади та представники органів
місцевого самоврядування вважають такий крок необхідним
і доцільним;
б) зміну статусу обласних державних адміністрацій
шляхом:
– передачі їх повноважень у сфері соціально-економічного та культурного розвитку територій відповідним обласним радам (їх виконавчим комітетам);
– віднесення до їх компетенції контрольно-наглядових
і повноважень щодо координації управлінської діяльності з
реалізації функцій виконавчої влади, які не можуть бути децентралізовані;
– заборони делегування їм будь-яких повноважень місцевого самоврядування, крім випадків надзвичайного або
військового стану;
– установлення відповідальності голів обласних адміністрацій винятково перед Президентом України та урядом
України, ліквідувавши їх підзвітність і підконтрольність перед
обласними радами за виконання делегованих їм радами повноважень;
в) утворення виконавчих органів обласних, районних
рад на базі структурних підрозділів відповідних місцевих
державних адміністрацій;
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г) запровадження адміністративних округів для формування систем місцевих органів центральних органів виконавчої влади (наприклад, місцевих органів МВС України,
ДПА України, Міністерства освіти і науки України, СБУ тощо:
поліцейські, податкові, освітні округи, округи СБУ тощо). Це
дасть змогу створити умови для утворення місцевих органів
виконавчої влади спеціальної компетенції, спільних для кількох адміністративно-територіальних одиниць (громад, районів чи областей) з урахуванням чітко визначених критеріїв
доступності для населення адміністративних послуг, що надаються цими органами. Наведене дозволяє зробити висновок про наявність низки проблемних питань у системі місцевих органів виконавчої влади, а також спроби законодавця
вирішити такі проблеми шляхом прийняття норм, які мають
безсистемний епізодичний характер і вирішують лише окремі проблеми.
3.2. Шляхи удосконалення взаємодії діяльності місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого
самоврядування
Становлення і розвиток діяльності місцевих органів
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування є
одним із найважливіших напрямів розбудови демократичної
держави, утвердження громадянського суспільства.
Проблема вибору моделі управління в України, що прагне стати демократичною, правовою і соціальною державою,
надзвичайно складна, оскільки потребує поєднання різних
органів публічної влади – двох протилежних засад – управління представниками держави на місцях і управління в децентралізованій формі, тобто розвитку самоврядування. Перед
державою постало завдання досягти рівноваги між центральною і місцевою владою, центральним і місцевим управлінням, політично-інституційних повноважень у державі.
З цією метою Указом Президента України № 486/2010
від 2 квітня 2010 року затверджено Положення про Національну раду з питань взаємодії органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, на яку покладено розгляд,
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обговорення та розроблення узгодженої позиції з питань
загальнодержавного та регіонального значення [194].
Аналізуючи історичний шлях розвитку взаємодії органів
державної виконавчої влади на місцях та органів місцевого
самоврядування, зазначимо, що вперше в Україні принцип
визнання місцевого самоврядування на конституційному
рівні було закріплено ще в Конституції гетьмана Пилипа
Орлика 1710 року, згодом – у Конституції УНР 1918 року, положення яких так і не були реалізовані. За радянських часів
цей принцип рішуче заперечувався, він суперечив централізованому характеру радянської держави. З 1992 p. Україна
пережила три реформи державної виконавчої влади і самоврядування на місцях: у зв’язку із запровадженням у районах і областях, містах Києві та Севастополі, районах у цих
містах місцевих державних адміністрацій на чолі з Представниками Президента України (1992 p.); у зв’язку з ліквідацією
цих місцевих органів виконавчої влади та відновленням
систем виконкомів рад як органів місцевого самоврядування
(1994 р.); у зв’язку з ліквідацією виконкомів і відновленням
місцевих державних адміністрацій на чолі з головами, на
посаду яких призначаються Президентом України голови
відповідних районних і обласних, Київської та Севастопольської міських, районних у містах рад (1995 p.). Чинна Конституція України передбачає також систему місцевих державних адміністрацій у районах і областях, містах Києві та
Севастополі як місцевих органів виконавчої влади, правовий
статус яких визначається самою Конституцією (статті 118,
119) і Законом України «Про місцеві державні адміністрації».
Однією з особливостей моделі організації державної виконавчої влади і самоврядування на місцях, яка поступово виникла і відображена у новій Конституції України, є те, що
місцеві органи виконавчої влади створюються не тільки для
здійснення контрольно-наглядових функцій щодо місцевого
самоврядування та його органів, а й беруть на себе основний
обсяг повноважень щодо здійснення управління відповідними територіями, зокрема районами й областями, а також
містами Києвом і Севастополем. Це, своєю чергою, спричинило виникнення однієї з найскладніших проблем –розмежування функцій і повноважень між місцевими державними
адміністраціями й органами місцевого самоврядування. У
тих же країнах, де місцеве самоврядування управляє тери-
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торіями, а місцеві органи державної виконавчої влади лише
здійснюють контрольно-наглядові та деякі інші спеціальні
функції (Італія, Франція), така проблема майже не існує.
Складність проблеми розмежування функцій і повноважень
між указаними системами місцевих органів влади зумовлена, по-перше, тим, що функціонально (змістовно) це, по суті,
однорідні системи, оскільки вирішують практично однакові
питання. В Україні ця проблема набуває особливого значення ще й тому, що на районні та обласні державні адміністрації Конституцією України покладається не тільки здійснення
виконавчої влади в районах і областях (ст. 118) і контроль за
органами місцевого самоврядування з питань здійснення
делегованих їм законом повноважень органів виконавчої
влади (ст. 143), а ще й повноваження районних і обласних
рад, делеговані ними відповідним місцевим державним адміністраціям (ст. 119). Зазначимо, що делегування повноважень
органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування добре відомо світовій практиці державотворення, про що
йдеться в Хартії.
Така практика, як зазначалося, не порушує автономію
місцевого самоврядування в межах його власних повноважень, водночас є однією з найважливіших форм економії фінансових і людських ресурсів, оскільки виключає необхідність створення поряд із органами місцевого самоврядування
ще якихось структур державної виконавчої влади, особливо
на первинному рівні адміністративно-територіального поділу держави. Крім того, з точки зору державної теорії місцевого самоврядування, поділ повноважень місцевого самоврядування на «власні» та «делеговані» не має серйозного
концептуального навантаження, оскільки всі свої владні
повноваження місцеве самоврядування отримує в законі, в
якому втілена державна воля народу. У межах власних повноважень орган місцевого самоврядування діє цілком автономно, а в межах делегованих – під контролем відповідних
державних органів, оскільки делегування повноважень не є
формою їх повної деволюції на рівень того, кому вони делегуються.
Ці повноваження залишаються і повноваженнями відповідних державних органів. Проте однією з новел, яку
запровадила нова Конституція України, є перенесення нею
інституту делегування повноважень із вертикального на
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горизонтальний рівень – від районних і обласних рад як
органів місцевого самоврядування до районних і обласних
районних адміністрацій як місцевих органів державної виконавчої влади. Чому так сталося? А тому, що, згідно з Конституцією, районні та обласні ради визначені як органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси
територіальних громад, проте без власних виконавчих органів, функції яких змушені делегувати місцевим державним
адміністраціям.
Набуття Україною незалежності та проголошення нею
демократичних перспектив розвитку, як ніколи, актуалізувало питання про сутність і місце, роль і значення органів
місцевого самоврядування в системі влади, управління державою і суспільством у цілому [195, с. 12].
Погоджуючись у принципі з тезою про те, що в Україні
сьогодні не вистачає розвинених засад і структур громадянського суспільства, які б могли протистояти авторитарним
тенденціям влади, Б. П. Андросюк схильний водночас розглядати цю проблему не контроверзійно (державні адміністрації чи органи місцевого самоврядування, держава чи громадянське суспільство), а в органічній єдності легітимних структур державної влади і схильних і захищених у правовому
аспекті органів місцевого самоврядування [195, с. 13].
Зазначимо, що в системі органів місцевого самоврядування відбувається поєднання державних і самоврядних повноважень, громадсько-територіальних і державних інтересів.
Адже, відповідно до ст. 5 Конституції України, народ здійснює владу безпосередньо і через органи державної влади та
органи місцевого самоврядування. Місцеві Ради як органи
самоврядування можуть мати свої органи, які здійснюють
свої повноваження [195, с. 14].
Забезпечення оптимальної взаємодії місцевих органів
державної влади та органів місцевого самоврядування значною мірою залежить від правильного тлумачення терміна
«взаємодія». Термінологічний аналіз свідчить, що поняття зовнішньо схоже з такими поняттями, як «співробітництво»,
«координація», «узгодження», «сприяння» і т. ін.
Філософія розглядає взаємодію як категорію, що відображає процеси впливу різних об’єктів один на одного, їх
взаємну обумовленість, зміну стану, а також породження одного об’єкта іншими. Наука соціального управління, а також
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кібернетика визначають «взаємодію» як одну з форм впливу
для досягнення конкретної мети, а також як процес обміну
інформацією.
Розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування, які наділені власними, самоврядними і делегованими повноваженнями та місцевими державними адміністраціями, що наділені відповідними розпорядчими та виконавчими повноваженнями, обумовлена такими причинами:
– необхідністю встановлення конкурентної політичної
та юридичної відповідальності цих органів за визначені їм
Конституцією і законами ділянки роботи;
– порушенням установленого Конституцією і законами
балансу інтересів між цими органами;
– наявністю прогалин у регулюванні або дублюванням
певних повноважень цих органів тощо [84, с. 14].
Незважаючи на сучасний стан взаємовідносин політики і
права у державі, законодавче розмежування повноважень і
усередині кожної системи місцевої влади, і у відносинах між
ними виконує певну роль у стабілізації відповідних відносин. Є навіть певна ідеалізація цього виду їх розмежування,
що не завжди підтверджується на практиці [84, с. 34]. Крім
того, значна кількість респондентів вважають за необхідне
на законодавчому рівні переглянути загальні принципи розподілу повноважень між окремими місцевими органами виконавчої влади – 385 осіб, 80 осіб висловились неоднозначно.
Що стосується деталізації повноважень місцевих органів
виконавчої влади щодо окремих напрямків діяльності – за
галузями, більшість респондентів висловились неоднозначно, зважаючи на те, що пріоритетні повноваження місцевих
органів виконавчої влади визначаються залежно від регіону.
Якщо це гірський регіон, то пріоритетом тут можуть бути
туристична галузь, сфера обслуговування, рекреаційні ресурси
тощо, відповідно й повинні деталізовуватись повноваження.
З огляду на такі міркування, 92% опитаних нами респондентів вважають за необхідне на законодавчому рівні визначати
тільки базові принципи діяльності повноважень місцевих
органів виконавчої влади, а що стосується визначення конкретних пріоритетів у роботі місцевих органів виконавчої
влади, то вони мають затверджуватись на місцях із подальшим погодженням з вищим органом. Таку думку підтримали
428 опитаних нами респондентів.
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Загалом питання про взаємовідносини органів місцевого самоврядування з місцевими державними адміністраціями доволі складне. Доцільно співвіднести муніципальну
(в особі місцевого самоврядних органів) і державну владу
на місцях, щоб виокремити в них єдину публічно-правову
основу.
Загальні ознаки охоплюють:
– чітко виражений інституціональний характер влади.
Статус органів влади визначається в Конституції і законах;
– офіційний, юридично закріплений порядок їх організації, компетенції, повноважень;
– наявність специфічного відособленого апарату влади;
– діяльність, заснована на законах та інших нормативних актах, що має характер безперервності у часі, є універсальною;
– здійснення управлінського впливу щодо осіб, які
мешкають на відповідній території; видання нормативних
актів, що містять правила поведінки загального характеру
(однак ці акти – підзаконні);
– право на місцеве самоврядування;
– самостійне формування власного бюджету, встановлення і збір податків.
Ознаки, що відрізняють муніципальну владу (місцеве
самоврядування) від державної, в основному характеризуються так:
– у системі органів місцевого самоврядування відсутні
строга ієрархія і субординація у відносинах;
– функціонування не від імені держави – її діяльність
більш орієнтована на врахування особливостей територіального розвитку, групових, корпоративних місцевих потреб та
інтересів;
– близькість до населення порівняно з органами державної влади регіонального рівня;
– менша заполітизованість її функцій;
– матеріально-фінансову основу становлять місцевий
бюджет і муніципальна власність.
Взаємини місцевих державних адміністрацій і органів
місцевого самоврядування в Україні ґрунтуються на відповідній нормативно-правовій основі.
Конституція України допускає делегування повноважень місцевих державних адміністрацій виконкомам сільсь-
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ких, селищних і міських рад, а також обласних і районних
рад – обласній і районній державній адміністраціям. Законодавство України встановлює межі такого делегування, а
також інші форми взаємодії місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування. Очевидно, що місцеві державні адміністрації виражають і провадять внутрішню
політику держави на місцях і використовують засоби для її
забезпечення в діяльності органів місцевого самоврядування. Але муніципальна (місцева) політика виконавчої влади
повинна ґрунтуватися на правових основах і методах її
здійснення і, своєю чергою, не може спиратися на командноадміністративні методи. Сфери взаємодії місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування найрізноманітніші: економічні, соціальні, культурні, екологічні,
релігійні та ін.
Де ж повинна пролягати межа між місцевим самоврядуванням і державною виконавчою владою, у чому полягають принципи їх розмежування? Це давно обговорюване у
науці й досліджене на практиці питання особливо значуще
для України, де тільки розпочалося становлення локальних
самоврядних систем.
Цілком зрозуміло, що такі питання необхідно вирішити, якщо прийняти ідею субсидарності, тобто по-новому розглянути традиційні уявлення про абсолютність державного
суверенітету, які, на жаль, досі згубно впливають на українське
суспільство. Зазначений підхід уже зафіксований у міжнародно-правових документах, наприклад у Європейській хартії
місцевого самоврядування (прийнята Радою Європи 1995 року),
яка набула чинності в Україні з 1 січня 1998 року [197]. Згідно з
нормами зазначеного документа, місцеве самоврядування
бере на себе значну частину державних функцій. Крім того,
держава, делегуючи свої повноваження органам місцевого
самоврядування, зобов’язана забезпечити діяльність останніх
матеріально. Отже, в основі Хартії – теорія державного місцевого самоврядування. Чи повинна наша держава дотримуватись таких принципів організації місцевого самоврядування повною мірою? У вітчизняній науці на це питання остаточної відповіді поки що немає.
На наш погляд, і місцеве самоврядування, і державна
влада на місцях наділені суверенітетом, але провідна роль
належить державі, яка визначає політику місцевого само-

Розділ 3. Забезпечення та удосконалення адміністративно-правового регулювання
діяльності місцевих органів виконавчої влади в сучасних умовах

145

врядування, створює умови для ефективної діяльності цього
інституту і його взаємодії з місцевою державною виконавчою владою.
Взаємодія органів місцевого управління визначає ефективність реалізації місцевої (регіональної, міської тощо) політики в різних сферах: соціальній, політичній, економічній
тощо.
У ст. 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» йдеться, що місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів
виконавчої влади. Отож, установлюється приналежність місцевих державних адміністрацій до ієрархії виконавчої гілки
влади, а також субординація і механізми взаємодії. Проте
деякі взаємини, що безпосередньо не пов’язані з цією владною вертикаллю (наприклад, відносини окремих міністерств
із районними державними адміністраціями), не конкретизовані, не йдеться про них і в інших документах і, по суті, вони
залишаються на розсуд вищого органу влади. Механізми контролю та звітності згадуються у відносинах між галузевими
міністерствами і відповідними галузевими відомствами місцевих державних адміністрацій, але їм не вистачає детальної
розробки.
Установлення сфер, у яких взаємодіють органи місцевої державної виконавчої влади й органи місцевого самоврядування, безпосередньо пов’язано з переліком питань, віднесених до відання даних органів. Його визначено низкою
законодавчих актів. Так, предмети відання держави установлено Законом України «Про місцеві державні адміністрації»,
а предмети відання органів місцевого самоврядування – Законом України «Про місцеве самоврядування».
Якщо розглядати сукупність сфер взаємодії державних
і муніципальних органів у цілому, то, напевно, основним завданням постане забезпечення комплексного соціально-економічного розвитку держави.
Питання, пов’язане із забезпеченням найбільшої ефективності взаємин і співробітництва органів місцевого самоврядування й органів державної влади, – це визначення і
встановлення оптимального балансу повноважень між ними
в інтересах громадянського суспільства.
Крім питань, що потребують законодавчого регулювання, є значна кількість проблем, які вимагають оперативної
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взаємодії державних і місцевих органів управління. Вони пов’язані з реалізацією планів і програм комплексного розвитку
територій; забезпеченням державної підтримки місцевого
самоврядування за виконання окремих державних повноважень; забезпеченням виконання взаємних зобов’язань державних і місцевих органів. Очевидно, що вирішення перелічених проблем потребує наявності певних організаційних
структур, правове становище яких повинно бути закріплене
у відповідних нормативних актах.
Деякі питання, що входять до сфери взаємодії місцевих
державних органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, можуть бути вирішені більш ефективно за
наявності органів, які представляють інтереси і держави, і
місцевого самоврядування. У зв’язку з цим у деяких випадках доцільно створити загальні робочі органи і тимчасові
(для урегулювання значущих, але локальних проблем), і постійно діючі. Оскільки предмети відання місцевих органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування розділено, а
втручання одних органів у діяльність інших не припускається, порядок створення і діяльності загальних органів повинен бути регламентований відповідними правовими актами.
Зазначені органи можуть розробляти пропозиції для ухвалення рішень органами місцевої державної виконавчої влади або
органами місцевого самоврядування чи здійснювати управління реалізацією спільних планів і програм, не ухвалюючи
самостійні рішення з проблем, віднесених до компетенції органів місцевої державної виконавчої влади або органів місцевого самоврядування.
Органи місцевого самоврядування ще не отримали повною мірою повноважень для ефективної діяльності на своїй
території, для реалізації усіх своїх можливостей щодо використання територіальних ресурсів. Як зазначалося, Конституцією України засновано організаційну, фінансову, правову
самостійність органів місцевого самоврядування відповідно
до Європейської хартії місцевого самоврядування, але її ще
треба реалізувати. Так, Основний закон України закріпив за
місцевим самоврядуванням можливості управління шляхом
реалізації делегованих повноважень, але має бути визначена
його відповідальність. Проте в Законі України «Про місцеве
самоврядування» не йдеться про процедуру призупинення повноважень у випадку невиконання чи недостатнього виконання
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функцій органів місцевого самоврядування і бездіяльності. Це
не може не впливати на якість роботи зазначених органів і
структур, а також їх посадових осіб. О. О. Бабінова пропонує вирішити цю проблему шляхом чіткого розмежування повноважень і «встановлення загальної конкретної мети, що повинна
знайти своє відображення в Концепції державної регіональної
політики» [198, с. 64]. На її думку, суб’єктами регіонального
управління повинні стати органи територіальної влади, для
чого необхідно вирішити такі важливі завдання:
1) розширити сферу діяльності місцевого самоврядування шляхом делегування повноважень державного управління на територіальний рівень;
2) розмежувати повноваження органів виконавчої влади і місцевого самоврядування;
3) більше уваги приділити механізму делегування повноважень;
4) розробити систему відповідальності;
5) створити законодавчу базу для повноцінної діяльності територіальних органів влади в нових умовах.
Зауважимо, що делегування має глибокі історичні корені. Ще в римському приватному праві йшлося про те, що
«повноваження, надані агенту, не можуть бути делеговані
третій особі, тому що це суперечить цілям, для досягнення
яких ці повноваження були надані принципатом». Першим
цей принцип застосував у своїх наукових роботах Дж. Локк:
«депутати парламенту, як агенти міста, не можуть делегувати свої повноваження іншим особам».
В. Борденюк вважає, що за здійснення делегованих повноважень виконавчі органи повинні бути підконтрольні
також і представницьким органам місцевого самоврядування [199, с. 25]. Своєю чергою Ю. С. Торохтій стверджує, що пріоритетним напрямом удосконалення системи органів публічної
влади на місцях є становлення повноцінного регіонального самоврядування, що передбачає перетворення місцевих держадміністрацій в органи з функціями виконавчої влади, які не
можуть бути передані до системи місцевого самоврядування
(громадська безпека, ліквідація наслідків стихійних явищ, боротьба зі злочинністю, управління державною власністю тощо).
Ці органи мають бути наділені також контрольно-наглядовими функціями. За таких умов необхідність делегування повноважень буде зведена до мінімуму [200, с. 18].
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Делегуючи органам місцевого самоврядування повноваження, держава встановлює правовий ранг їхньої діяльності, визначає загальнодержавні стандарти, гарантує максимум
соціальних благ, що можуть і повинні бути надані громадянам, забезпечує адміністративний контроль за їх реалізацією. Адміністративний контроль над органами місцевого
самоврядування повинен здійснюватися так, щоб рівень втручання контрольного органу відповідав значущості інтересів,
які ці втручання повинні захистити.
Проблема взаємопорозумінь місцевих органів виконавчої влади з органами місцевого самоврядування посідає одне з
основних місць у становленні української державності.
Вирішення деяких проблем законодавчого розмежування їх повноважень залишається відкритим. Для цього
Україна повинна перейти до нового етапу реформи виконавчої влади, про який сьогодні чимало говориться, але мало
для цього робиться.
Реалізація викладених особливостей правового статусу
та повноважень сільських, селищних і міських рад у Конституції України та різних Законах України спричиняє чимало
складнощів на практиці. Йдеться, зокрема, про значну концентрацію повноважень на центральному та обласному рівнях, недостатньо чітке розмежування повноважень органів
виконавчої влади і органів місцевого самоврядування на
місцевому рівні та про посилений контроль за органами
місцевого самоврядування в тих сферах, де останні мали б
працювати самостійно. Недостатньо чітко здійснюється розмежування повноважень і між окремими рівнями місцевого
самоврядування. Законодавство про місцеве самоврядування,
адміністративно-територіальний устрій і виконавчу владу на
місцях ще недостатньо відпрацьоване і не вирішує проблеми
практики. Недостатньо використовуються на місцях і передбачені законом демократичні форми вирішення місцевих справ
(референдуми, органи самоорганізації населення, громадські слухання тощо) [201, с. 21].
Потребує вирішення також проблема об’єднання територіальних громад (оптимізація кількості громад), досягнення
їх реальної фінансової, матеріальної та організаційної незалежності повноважень в їх системі, зокрема між сільськими,
селищними і міськими радами та сільськими, селищними і
міськими головами. Через відсутність законодавчого урегу-
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лювання статусу територіальної громади в Україні неможливо чітко розмежувати повноваження у системі органів і
посадових осіб місцевого самоврядування. Проблемою є також
те, що компетенція органів місцевого самоврядування слабо
прив’язана до правового статусу адміністративно-територіальних одиниць, з яких тільки Автономна Республіка Крим
має територіальну компетенцію. Це пов’язано з тим, що
базова адміністративно-територіальна одиниця – громада –
юридичними актами захована за населеними пунктами – селами, селищами, містами, які формально наділені статусом
адміністративно-територіальних одиниць, хоча такими не є.
Очевидно, що конституційні спори виявились невід’ємною складовою діяльності двох систем місцевої влади,
оскільки виконують різні функції та повноваження. Ці спори
відображали реальний стан розмежування їх повноважень і
усередині кожної системи влади, і у відносинах між ними.
Однак у більшості випадків компетенційні спори у
системі місцевої влади вирішуються не в установленому
законом порядку через адміністративні чи судові органи, а
позаправовими способами. Йдеться про різні політичні та
інші угоди між органами місцевої влади, звичаї і традиції,
успадковані ними ще від радянської командно-адміністративної системи тощо.
З уваги на специфіку перехідного етапу нашого суспільства можна зазначити, що вітчизняне законодавство не
вельми чітко розмежовує повноваження органів місцевого
самоврядування та місцевих державних адміністрацій, коли
на рівні областей і районів передбачається створення не виконавчих органів, а виконавчого апарату. Функції ж виконавчих органів цих рад, як очевидно зі ст. 118 чинної Конституції України, виконуватимуть відповідні місцеві державні
адміністрації. На них покладається здійснення делегованих
їм відповідними радами повноважень. Без перебільшення
можна сказати, що «інститут делегованих повноважень» щодо
органів місцевого самоврядування є ознакою перехідного
суспільства [201, с. 26].
Конституцією України (ст. 140) обласні та районні ради віднесені до органів місцевого самоврядування, які представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ і
міст. У законодавстві України, а саме в ст. 44 Закону «Про
місцеве самоврядування України», розглядається питання
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делегування повноважень районних і обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям, надається їх
перелік, але в цьому контексті слід вказати на те, що
Закон не визначає умов делегування вказаних повноважень. Так, необхідно встановити порядок здійснення делегованих повноважень, порядок набрання чинності та
введення в дію актів із питань делегованих повноважень,
а також визначити систему контролю за рішенням з питань делегованих повноважень. Потрібно було б також законодавчо визначити види та обсяги відповідальності за
невиконання або неналежне виконання делегованих повноважень, за делегування власних повноважень, яке спрямоване на ухилення від відповідальності за реалізацію
цих повноважень [201, с. 49].
Є проблема і в законодавчому визначенні принципів
делегування повноважень, зокрема таких, як законність, субсидіарність, добровільність прийняття до виконання делегованих повноважень, підконтрольність і підзвітність щодо
здійснюваних делегованих повноважень.
Вважаємо, що, хоча правова природа цих двох суб’єктів
конституційних правовідносин та їхні функції різні, у практичній діяльності компетенція доволі часто їх переплітається та дублюється, а проблема взаємодії між ними набуває
важливого значення. На жаль, чинні закони, що регулюють
діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування, не сприяють усуненню існуючих
суперечностей, оскільки нечітко розмежовують повноваження
зазначених органів, особливо тоді, коли йдеться про делеговані повноваження. Необхідно прийняти Верховною Радою
України окремі закони («Про комунальні підприємства», «Про
управління об’єктами державної власності», «Про право комунальної власності та управління об’єктами права комунальної власності» тощо), які б чітко встановили повноваження державних органів та органів місцевого самоврядування щодо права комунальної власності, а також надали б
органам місцевого самоврядування право мати в комунальній власності не тільки рухоме і нерухоме майно, а й землю
та інші природні ресурси. Адже завдяки цьому місцеве самоврядування отримає реальну економічну можливість вирішення існуючих соціально-економічних проблем відповідних
територіальних громад.
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Серед нагальних проблем взаємодії органів місцевого
самоврядування та місцевих державних адміністрацій також
чільне місце належить і таким проблемам, як створення
дієвих механізмів розмежування повноважень між різними
рівнями органів місцевого самоврядування; засвоєння у практиці функціонування місцевих органів виконавчої влади і
органів місцевого самоврядування конституційної концепції
розподілу влад і автономності інституту місцевого самоврядування, одним із інструментів вирішення цієї проблеми є
навчання виборних осіб (депутати рад, голови громад) і
службовців місцевого самоврядування; проблема подальшої
децентралізації державної влади за рахунок поширення самоврядування на рівень областей та районів; проблема посилення ролі місцевих державних адміністрацій в реалізації
їх головної конституційної функції – забезпечення виконання Конституції та законів України.
Недоліком у цьому випадку є те, що представники
місцевих державних адміністрацій інколи намагаються підпорядкувати собі органи місцевого самоврядування. Як
наслідок – зниження демократичного потенціалу всієї політичної системи, оскільки вона стає менш ефективною та
гнучкою [202, с. 106].
Наведене обумовлює необхідність зміни підходів до
створення організаційно-правових передумов розвитку
місцевого самоврядування, а саме: головним завданням сучасного етапу формування правового поля українського місцевого самоврядування має стати всеохоплювальне удосконалення української моделі місцевого самоврядування з
урахуванням узагальненого досвіду її реалізації та завдань
державного будівництва на подальші часи незалежності.
Для вирішення зазначених проблемних питань пропонуємо: по-перше, необхідність застосування комплексного і
послідовного підходу у правовому регулюванні місцевого
самоврядування. Це передбачає відмову від унесення «косметичних» змін до базових законів про місцеве самоврядування та про місцеві державні адміністрації. Доцільне створення установчих актів, які визначатимуть систему місцевого
самоврядування та місцевих державних адміністрацій у
цілому, зважаючи на досвід його становлення. По-друге,
доцільно забезпечити законодавче регулювання на різних
рівнях місцевого самоврядування: щодо статусу районних і
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обласних органів місцевого самоврядування, стосовно статусу територіальних громад та їх об’єднань, щодо здійснення
органами місцевого самоврядування наданих їм законом
повноважень місцевих органів виконавчої влади і контролю
за виконанням цих повноважень.
Методологічну продуктивність такого розуміння взаємин між органами місцевого самоврядування та органами
виконавчої влади на обласному рівні аналізує у своїх працях
А. Р. Крусян, яка розглядає їх як «взаємний зв’язок місцевих
органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, очевидний уже внаслідок того, що в сукупності вони є
органами публічної влади, які виконують спільну функцію
управління на місцях» і пропонує використовувати єдину
дефініцію «місцеве управління», що містить в собі як «місцеве
самоврядування», так і «державне управління» [203, с. 15].
Відтак під взаємодією органів виконавчої влади з
органами місцевого самоврядування розуміємо одну з форм
впливу для досягнення конкретної мети, а також процесу
обміну інформацією між місцевими органами публічної влади,
визначену та регламентовану законодавством, діяльність
яких спрямована на взаємне співробітництво, координацію
та сприяння зусиль щодо узгодженого, дійового й ефективного управління на регіональному рівні.
Вважаємо, що для розвитку виконавчої влади на місцях в Україні досі актуальне питання балансу між владними
повноваженнями центру і регіонів, державних адміністрацій
і органів місцевого самоврядування. Встановлення такої рівноваги є найголовнішим завданням на перехідний період у
політиці демократичного державотворення, зокрема в Україні.
Вирішальним на перехідному етапі є сприяння з боку держави становленню і зміцненню місцевого самоврядування.
Проте, як засвідчив конституційний процес, а згодом і протиріччя навколо Закону України «Про місцеве самоврядування», в державі є сили, які зацікавлені в тому, щоб звузити
поняття місцевого самоврядування, поставити його під контроль або ж віднести до законодавчо-представницької вертикалі, яка функціонує за старою схемою радянської влади –
знизу вверх, або ж віднести до виконавчої вертикалі по лінії
президентсько-урядової структури, коли місцеві органи самоврядування потрапляють під опіку державних адміністрацій. Такою є нині політична реальність навколо процесу
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взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих
державних адміністрацій. Однак поволі, але впевнено, вона
наближається до європейського типу самоврядування, який
нечужий нашим національним традиціям. Їх слід відроджувати, збагачувати новим досвідом і удосконалювати, запозичуючи досвід розвинених демократичних країн світу.
Отже, досліджуючи існуючу систему та правовий статус місцевих органів виконавчої влади, ми зробили висновок, що нині така система вельми неузгоджена і незбалансована. Органи виконавчої влади, що функціонують на
місцевому рівні, не відповідають усім ознакам системи або ж
відповідають їм частково. Тому система місцевих органів
виконавчої влади потребує реформування шляхом ліквідації
певних органів і перерозподілу повноважень між іншими
органами.
Є проблеми і з призначенням посадових осіб місцевих
органів виконавчої влади, зокрема голів місцевих державних адміністрацій. Так, відповідно до ст. 118 Конституції
України передбачається, що голови місцевих державних
адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з
посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів
України. При цьому не зрозуміло, чи зобов’язаний Президент
призначити відповідну особу головою місцевої державної
адміністрації, чи він має право і не призначати її, а якщо не
призначати, то в яких випадках. Вважаємо, що Президент
України може і не призначити голову відповідної державної
адміністрації за поданням Кабінету Міністрів України у випадку загрози національній безпеці України, що очевидно з
п. 1 ст. 106 Конституції України. У зв’язку з цим у Закон
України «Про місцеві державні адміністрації» варто внести
зміни, які б усунули можливість двозначного трактування
такої норми, визначивши випадки, коли Президент має
право відхилити пропозицію Кабінету Міністрів України про
призначення на посаду голови місцевої адміністрації ту чи
іншу кандидатуру. Крім того, необхідно визначити основні
принципи, відповідно до яких має формуватись система місцевих органів виконавчої влади. Такими принципами можуть бути: ефективність, стабільність, обґрунтованість, урахування місцевих особливостей. Також під час побудови
такої системи необхідно зважити на всі фактори, за яких
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виключалась можливість регулювання певного кола суспільних відносин більш ніж одним органом.
Зроблено висновок, що місцеві державні адміністрації
повинні виконувати роль ключової ланки у системі місцевих
органів виконавчої влади. Для цього необхідно ліквідувати
районні державні адміністрації, передавши при цьому частину повноважень виконавчим комітетам відповідних місцевих рад, а іншу частину – обласним державним адміністраціям, акцентувавши функціонування останніх винятково на
реалізації державної політики.
Обґрунтовано пропозицію про необхідність усунення
принципу подвійного підпорядкування, який спостерігається у системі місцевих органів виконавчої влади та місцевих
органів самоврядування, оскільки це породжує певне «двовладдя». Ліквідація принципу подвійного підпорядкування
дозволить покращити ефективність державного управління
на місцях, сприятиме більш чіткій упорядкованості системи
місцевих органів виконавчої влади.
Визначено, що у деяких випадках місцеві державні
адміністрації та їх структурні підрозділи здійснюють повноваження інших місцевих органів виконавчої влади. Вважаємо, що необхідно чітко розмежувати сфери відання так, щоб
управління певною сферою здійснював один державний
орган. Це дозволить усунути дублювання функцій, скоротити витрати на утримання апарату місцевих органів виконавчої влади, а також посилить відповідальність керівників
і працівників місцевих органів виконавчої влади. За існуючої
системи місцевих органів виконавчої влади та обсягу їх повноважень у державі виникла ситуація, коли місцева державна
адміністрація може втручатись у діяльність будь-якої особи на
певній території і при цьому не несе відповідальність.
Доведено, що між трьома основними елементами, які
визначають правовий статус місцевих державних адміністрацій – повноваженнями, правами та контрольними функціями – відсутній стійкий корелюючий зв’язок. З огляду на
це пропонується насамперед чітко визначити сферу повноважень місцевих державних адміністрацій, визначити коло
прав, які відповідали б повноваженням і не сягали за їх межі,
функція контролю місцевими державними адміністраціями
повинна здійснюватись лише у тих сферах, які належать до
їх компетенції.
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Установлено, що у взаємодії органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій чільне місце
належить таким проблемам, як створення дієвих механізмів
розмежування повноважень між різними рівнями органів
місцевого самоврядування; засвоєння у практиці функціонування місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого
самоврядування конституційної концепції розподілу влад і
автономності інституту місцевого самоврядування; подальшої децентралізації державної влади за рахунок поширення
самоврядування на рівень областей та районів; посилення
ролі місцевих державних адміністрацій в реалізації їх головної конституційної функції – забезпечення виконання Конституції та законів України.
Визначено, що взаємодію органів виконавчої влади з
органами місцевого самоврядування слід розуміти як одну з
форм впливу для досягнення конкретної мети, а також процесу обміну інформацією між місцевими органами влади,
визначену та регламентовану законодавством, діяльність
яких спрямована на взаємне співробітництво, координацію
та сприяння зусиль щодо узгодженого, дієвого й ефективного управління на регіональному рівні.
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ВИСНОВКИ
У монографії теоретично узагальнено і по-новому
вирішено актуальне наукове завдання, яке полягає в науково-теоретичному обґрунтуванні адміністративно-правового регулювання діяльності місцевих органів виконавчої
влади в Україні. Отримані в процесі дослідження результати підтверджують реалізацію мети і завдань монографії
та дозволяють зробити такі основні висновки:
1. Аналіз історичних аспектів становлення місцевих
органів виконавчої влади дав змогу стверджувати, що відсутність дієвого механізму виконавчої влади на місцях
була однією з причин фіаско державотворчих процесів в
Україні на початку минулого століття. Прийняті Конституції УРСР 1919, 1937 і Конституція 1978 року цілком відкинули інститут місцевого самоврядування. Виконавчими
і розпорядницькими органами місцевих рад були виконкоми, що здійснювали деякі внутрішньо-організаційні функції. Упродовж так званого перехідного періоду (1990–
1996) здійснено реорганізацію влади на місцях від партійних структур і контрольованих ними державних рад до
місцевих державних адміністрацій і органів місцевого самоврядування. Новий період у становленні інституту місцевих органів виконавчої влади започаткувала прийнята
28 червня 1996 року Конституція України, яка фактично
замінила поняття «органи державного управління» поняттями «виконавча влада», «органи виконавчої влади» і
«місцеві органи виконавчої влади».
2. З’ясовано, що основу методології дослідження становлять наукові позиції єдності формально-логічного та
змістовно-діалектичного методологічних підходів. Також під
час застосування різних методів дослідження особливе значення надавалося загальнонауковим підходам – аналізу і
синтезу, а також системному підходу. На основі вивчення
різних аспектів адміністративно-правового регулювання пов-
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новажень місцевих органів виконавчої влади виявлялися
взаємозв’язки і взаємозалежність між ними, здійснювалися
синтетичні операції з метою створення цілісного образу цієї
складової системи органів державної влади.
3. Встановлено, що під поняттям «місцевий орган виконавчої влади» слід розуміти державний орган, який є
складовою єдиної системи органів державної виконавчої
влади зі здійсненням на підставі державно-владних повноважень публічних державних функцій щодо забезпечення
комплексного соціально-економічного розвитку, реалізації
державної політики у визначених законодавством сферах
управління та обов’язковості дотримання прав і свобод громадян на відповідній адміністративно-територіальній одиниці, у своїй діяльності підзвітний і підконтрольний органам
виконавчої влади вищого рівня та утримується за рахунок
державного бюджету.
4. Досліджено механізм діяльності місцевих органів
виконавчої влади який можна визначити як узяту в єдності
систему організаційних і правових засобів, за допомогою
яких забезпечується результативна діяльність місцевих органів виконавчої влади з метою реалізації прав і свобод людини і громадянина. Основними елементами механізму діяльності місцевих органів, на нашу думку, є: норми права, які
урегульовують діяльність місцевих органів виконавчої влади; правові відносини, що визначають зміст діяльності місцевих органів виконавчої влади; нормативно-правові акти, які
реалізують права та обов’язки суб’єктів у сфері діяльності
місцевих органів виконавчої влади; система управління місцевих органів виконавчої влади тощо.
5. Установлено, що аналіз досвіду західних демократій
дає змогу стверджувати, що гармонізація процесу адміністративної реформи діяльності місцевих органів виконавчої
влади, що відбувається в державі, з процесом інтеграції до
Європейського Союзу, має стати пріоритетним завданням
для українського Уряду. Для цього необхідно насамперед
унести необхідні зміни і доповнення до чинного законодавства України щодо проведення в Україні цієї адміністративної реформи, узгодивши ці документи з основними напрямами Стратегії та Програми інтеграції України до ЄС.
6. Обґрунтовано, що правовою формою діяльності місцевих державних адміністрацій є підготовка та видання
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нормативно-правових актів, під час яких держадміністрації
повинні орієнтуватися не тільки на забезпечення інтересів
держави, але й на обов’язковість дотримання прав і свобод
громадян на відповідній території. Доводиться необхідність
законодавчо закріпити можливість громадян та юридичних
осіб висувати пропозиції щодо розробки проектів нормативноправових актів місцевих органів виконавчої влади.
7. Визначено, що правотворча діяльність місцевих органів виконавчої влади повинна ґрунтуватися на таких пріоритетних принципах, як закріплення і забезпечення прав і
свобод громадян, верховенства права, законності, демократизму, гласності, відповідальності перед людиною і державою,
наукової обґрунтованості, системності, дотримання правотворчої техніки, використання правового досвіду, поєднання
динамізму та стабільності, оперативності, планування та
прогнозування, професіоналізму, поєднання державних і місцевих інтересів, ефективності та послідовності, фінансової і
матеріальної забезпеченості правотворчого акта, інформаційноправового забезпечення правотворчих рішень, урахування
соціальної, історичної або іншої специфіки регіону.
8. Встановлено, що адміністративний договір у системі
місцевих органів виконавчої влади – це одна із форм правової діяльності, яка становить добровільну адміністративноправову угоду, урегульовану нормами адміністративного
права між двома чи більше суб’єктами, один із яких обов’язково є місцевим органом виконавчої влади, та спрямовану
на вирішення питань публічно-правового характеру, з подальшим установленням відповідальності за їх невиконання. Саме
тому, на нашу думку, важливе доповнення нормативного
визначення у передбаченому Кодексі адміністративного судочинства такими ознаками, як підстава укладення адміністративного договору та забезпечення публічних інтересів
суб’єктів адміністративного права.
9. Узагальнено, що для ефективнішої організації роботи
місцевих органів виконавчої влади необхідно регламентувати організаційні форми діяльності таких органів, тобто
необхідно розробити та прийняти нормативно-правові акти,
які з метою їх удосконалення регулювали б основні внутрішньоорганізаційні дії посадових осіб місцевих органів виконавчої влади. Оптимальним шляхом вирішення цієї проблеми є прийняття інструкції із діловодства центральними
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органами виконавчої влади, у підпорядкуванні яких перебувають місцеві органи виконавчої влади.
10. Доведено необхідність створення єдиної системи
і структури поточних планів організації роботи у місцевих
органах виконавчої влади, що дозволить чітко визначити
головні напрями у роботі цих органів виконавчої влади,
оптимізувати використання і трудових, і матеріальних
ресурсів для вирішення поставлених завдань, а загалом –
покращити якість державного управління на місцевому
рівні.
11. Обґрунтовано, що елементний склад системи місцевих органів виконавчої влади можливо класифікувати за
такими критеріями: а) територіальним масштабом діяльності: обласного, районного, міжрайонного рівня, органи
виконавчої влади міст Києва та Севастополя, а також Рада
Міністрів Автономної Республіки Крим; б) за внутрішньою
структурою органу виконавчої влади: складні та прості. До
складних слід віднести місцеві органи виконавчої влади, які
у своєму складі містять структурні підрозділи, які мають
ознаки органу (місцеві адміністрації, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим); до простих – органи, у складі яких
відсутні подібні структурні підрозділи (територіальне управління Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку).
12. З’ясовано, що за побудови системи місцевих органів
виконавчої влади необхідно зважати на порядок і способи
утворення цих органів, призначення на посади та звільнення із посад керівників місцевих органів виконавчої влади, а
також співвідношення централізації, децентралізації та деконцентрації владних повноважень, спрямоване на встановлення необхідного і найбільш оптимального балансу між
ними, який адекватно відповідав би реальним політичним,
соціально-економічним, культурним та іншим умовам конкретного регіону нашої держави.
13. Досліджено, що чинні закони, які регулюють діяльність місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, не сприяють усуненню існуючих суперечностей, оскільки нечітко розмежовують повноваження
зазначених органів, особливо тоді, коли йдеться про делеговані повноваження. З цієї метою необхідно прийняти
Верховною Радою України окремі закони («Про комунальні
підприємства», «Про управління об’єктами державної влас-
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ності», «Про право комунальної власності та управління
об’єктами права комунальної власності» тощо), які б чітко
встановили повноваження виконавчих органів на місцях та
органів місцевого самоврядування щодо права комунальної
власності, а також надали б органам місцевого самоврядування право мати в комунальній власності не тільки рухоме і нерухоме майно, а й землю та інші природні ресурси
14. Визначено, що під взаємодією органів виконавчої
влади з органами місцевого самоврядування слід розуміти
одну з форм впливу для досягнення конкретної мети, а
також процесу обміну інформацією між місцевими органами
публічної влади, визначену та регламентовану законодавством, діяльність яких спрямована на взаємне співробітництво, координацію та сприяння зусиль щодо узгодженого,
дієвого й ефективного управління на регіональному рівні.
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ДОДАТКИ
Додаток А
АНКЕТА
щодо вивчення стану та перспектив розвитку діяльності
місцевих органів виконавчої влади
1. У цей час Ви:
□ Сільський, селищний, міський голова
□ Депутат сільської; селищної; міської; районної; районної у місті;
обласної ради (необхідне підкреслити)
□ Голова районної; районної у місті; обласної; районної у містах
Києві чи Севастополі; обласної державної адміністрації (необхідне
підкреслити)
□ працівник районної; районної у місті; обласної; районної у містах
Києві чи Севастополі; обласної державної адміністрації (необхідне
підкреслити)
інше ____________________________________________________________________________
2. Як Ви оцінюєте сучасний стан діяльності місцевих органів
виконавчої влади з точки зору ефективності правотворчої
діяльності цієї влади:
□ повністю влаштовує
□ потребує окремих змістовних змін і доповнень
□ потребує окремих змін і доповнень, пов’язаних із недосконалим
оформленням з позицій юридичної техніки
□ потребує окремих змін і доповнень і за змістом, і за юридичною
технікою оформлення
□ потребує принципових змістовних змін і доповнень
інше ____________________________________________________________________________
3. Чи згодні Ви з тим, що територіальна громада повинна
отримати статус юридичної особи для повної реалізації своїх
прав?
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□ Так
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
□ Складно відповісти
інше ____________________________________________________________________________
4. Чи вважаєте Ви, що всі територіальні громади повинні мати
однакову правоздатність?
□ Так
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
□ Складно відповісти
інше ____________________________________________________________________________
5. Якщо Ви вважаєте, що територіальні громади повинні мати
різну правоздатність, то за яким критерієм доцільно встановлювати градацію територіальних громад за обсягом компетенції?
□ Чисельність населення
□ Вид адміністративно-територіальної одиниці, яка виступає територіальною основою місцевого самоврядування (село, селище,
місто районного значення, місто обласного значення, місто загальнодержавного значення) (необхідне підкреслити)
□ Складно відповісти
інше ____________________________________________________________________________
6. Чи вважаєте Ви за необхідне ліквідацію районних державних адміністрацій і передачі їх повноважень із питань
соціально-економічного і культурного розвитку територій
відповідним районним радам (їх виконавчим комітетам)
□ Так
 Якщо так, то якими мають бути ці вимоги:
□ Певна мінімальна чисельність населення
□ Наявність власної інфраструктури, необхідної для забезпечення
надання передбачених законом громадських та адміністративних
послуг
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
□ Складно відповісти
інше ____________________________________________________________________________
7. Чи вважаєте Ви обґрунтованим надання законом права на
об’єднання лише територіальним громадам сіл?
□ Так
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 Ні, потрібно надати таке право ще й територіальним громадам
□ селищ
□ міст
□ міст і селищ
□ Складно відповісти
інше ____________________________________________________________________________
8. Чи вважаєте Ви обґрунтованим закріплення в законодавстві
принципу «діяльність лише на підставі, в межах повноважень
та у спосіб, що передбачені законами» не тільки щодо органів
державної влади, а й щодо органів місцевого самоврядування?
□ Так
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
□ Складно відповісти
інше ____________________________________________________________________________
9. Чи згодні Ви із загальними принципами розподілу повноважень між окремими місцевими органами виконавчої влади, закріпленими у чинному законодавстві ?
□ Так
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
□ Складно відповісти
інше ____________________________________________________________________________
10. Чи влаштовує Вас визначений у законодавстві підхід до
розмежування повноважень у системі місцевих органів виконавчої влади:
а) між радою та виконавчими органами
□ Так
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
□ Складно відповісти
інше ____________________________________________________________________________
б) між радою та сільським, селищним, міським головою
□ Так
□ Ні
□ Складно відповісти
в) між сільським, селищним, міським головою та виконавчими
органами
□ Так
□ Ні
□ Складно відповісти
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Якщо ні, то чому ________________________________________________________________
інше ____________________________________________________________________________
11. Чи вважаєте Ви достатніми для належного функціонування місцевого самоврядування закріплені у законі виключні повноваження місцевих рад?
□ Так
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
□ Складно відповісти
інше ____________________________________________________________________________
12. Чи вважаєте Ви ухвалення рішення районною, обласною
радою про недовіру голові місцевої державної адміністрації
ефективним інструментом (засобом) контролю за діяльністю
адміністрацій?
□ Так
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
□ Складно відповісти
інше ____________________________________________________________________________
13. Чи вважаєте Ви за доцільне надання районним, обласним
радам додаткових контрольних повноважень за здійснення
місцевими адміністраціями делегованих їм відповідними радами повноважень?
□ Так, які ______________________________________________________________________
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
□ Складно відповісти
інше ____________________________________________________________________________
14. Чи вважаєте Ви за доцільне розширити обсяг делегованих
повноважень виконавчих органів місцевих рад?
Так:
□ за рахунок самоврядних повноважень
□ не за рахунок самоврядних повноважень
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
□ Складно відповісти
□ Обсяг повноважень потрібно звузити
інше ____________________________________________________________________________
15. Чи вважаєте Ви за доцільне розширити обсяг самоврядних
повноважень виконавчих органів місцевих рад?
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Так:
□ за рахунок делегованих повноважень
□ не за рахунок делегованих повноважень
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
□ Складно відповісти _______________________________________________________
□ Обсяг повноважень потрібно звузити
інше ____________________________________________________________________________
16. Чи достатньо деталізовані, на Вашу думку, закріплені повноваження місцевих органів виконавчої влади щодо окремих
напрямів діяльності – за галузями?
□ Так
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
□ Занадто деталізовані
□ Складно відповісти
□ Доцільно виокремити в Законі ще й інші галузі діяльності, в яких
повноваження потребують урегулювання (впишіть власні пропозиції) ___________________________________________________________________________
інше ____________________________________________________________________________
17. Чи вважаєте Ви закріплені за сільським, селищним, міським головою повноваження достатніми?
□ Так
□ Складно відповісти
Ні: □ повноваження треба звузити
□ повноваження треба розширити
інше ____________________________________________________________________________
18. Чи вважаєте Ви за доцільне надання голові повноважень
стосовно формування виконавчих органів ради?
□ Так
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
□ Складно відповісти
інше ____________________________________________________________________________
19. Чи реалізується на практиці відповідальність посадових
осіб місцевих органів виконавчої влади?
а) перед державою
□ Так
□ Складно відповісти
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
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б) перед юридичними та фізичними особами
□ Так
□ Складно відповісти
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
інше ____________________________________________________________________________
20. Чи обґрунтовано, на Вашу думку, закріплений у законодавстві статус місцевих державних адміністрацій, згідно з
яким вони:
а) є місцевим органом виконавчої влади загальної компетенції
□ Так
□ Складно відповісти
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
б) повинні реалізовувати делеговані відповідною радою повноваження
□ Так
□ Складно відповісти
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
в) діють на засадах поєднання державних і місцевих інтересів
□ Так
□ Складно відповісти
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
г) очолюються головою – особою, яка призначається на посаду, а
не обирається
□ Так
□ Складно відповісти
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
ґ) мають саме такий обсяг повноважень, якими їх наділено згідно
із законом
□ Так
□ Вважаю за доцільне залишити лише контрольно-наглядові
повноваження, а всі інші передати до відання місцевих рад
□ Вважаю за доцільне розширити функції місцевих державних
адміністрацій, передавши їм більшу частину повноважень рад
□ Вважаю, що питання місцевого значення повинні вирішуватись
виключно органами місцевого самоврядування
□ Вважаю, що питання місцевого значення повинні вирішуватись
виключно місцевими державними адміністраціями
інше ____________________________________________________________________________
21. Чи згідні Ви із загальним порядком формування місцевих
державних адміністрацій, відповідно до якого вони:
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а) мають склад, який визначається виключно головою місцевої
державної адміністрації
□ Так
□ Складно відповісти
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
б) мають структуру, визначення якої обмежується виділеними
бюджетними асигнуваннями (без використання місцевих бюджетів)
□ Так
□ Складно відповісти
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
в) діють згідно з типовими положеннями, затвердженими Кабінетом Міністрів України
□ Так
□ Складно відповісти
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
інше ____________________________________________________________________________
22. Чи влаштовує Вас обсяг повноважень місцевих органів
виконавчої влади, закріплений у чинному законодавстві?
□ Так
□ Складно відповісти
□ Ні, потрібно розширити
□ Ні, потрібно звузити
інше ____________________________________________________________________________
23. Чи згідні Ви з тим, що повноваження місцевих органів
виконавчої влади потребують більш детальної регламентації
на законодавчому рівні?
□ Так
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
□ Складно відповісти
□ Це розширить повноваження місцевих державних адміністрацій
□ Це звузить повноваження місцевих державних адміністрацій
інше ____________________________________________________________________________
24. Чи згідні Ви з тим, що місцеві органи виконавчої влади
повинні бути підзвітні та підконтрольні відповідним центральним органам виконавчої влади?
□ Так
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
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□ Складно відповісти
інше ____________________________________________________________________________
25. Чи згідні Ви з тим, що місцеві органи виконавчої влади
повинні бути підконтрольні місцевим радам з питань виконання делегованих повноважень ?
□ Так
□ Ні, оскільки _________________________________________________________________
□ Складно відповісти
інше ____________________________________________________________________________
26. Як Ви ставитесь до обов’язку місцевих державних адміністрацій заздалегідь повідомляти органи місцевого самоврядування про розгляд питань, які стосуються інтересів місцевого самоврядування?
□ Такий обов’язок недоцільний
□ Такий обов’язок дасть змогу скоординувати зусилля органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій щодо
забезпечення прав місцевого самоврядування
□ Складно відповісти
інше ____________________________________________________________________________
27. Чи вважаєте Ви адміністративний договір ефективною
формою реалізації публічних інтересів на місцях?
□ Така форма недоцільна
□ Адміністративний договір дасть змогу скоординувати зусилля
місцевих державних адміністрацій щодо виконання своїх основних
функцій
□ Складно відповісти
інше ____________________________________________________________________________
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РЕЗУЛЬТАТИ АНКЕТУВАННЯ
1.
У процесі проведення анкетування у Львівській,
Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях опитано 65 сільських, 20 селищних і 10 міських голів;
65 депутатів обласної ради, 95 працівників районних державних адміністрацій та 210 працівників обласних державних адміністрацій. Усього 465 респондентів.
2.
Більшість респондентів відповіли, що стан
органів виконавчої влади потребує окремих змістовних змін
і доповнень, оскільки він дещо невпорядкований (390 опитаних), 75 осіб зауважили, що стан органів виконавчої влади
потребує принципових змістовних змін і доповнень у сфері
правотворчої діяльності.
3.
410 респондентів однозначно висловили думку
про те, що територіальна громада повинна отримати статус
юридичної особи для повної реалізації своїх прав, 55 респондентів указали, що проти.
4.
405 респондентів підкреслили, що всі територіальні громади повинні мати однакову правоздатність, 60 осіб
відповіли неоднозначно.
5.
Основним критерієм, за яким доцільно встановлювати градацію територіальних громад за обсягом компетенції, 355 респондентів визначили чисельність населення.
Інші вважають, що таким критерієм має бути вид адміністративно-територіальної одиниці.
6.
Результати цього питання доволі неоднозначні.
Так, усі вищі посадові особи органів виконавчої влади висловились категорично щодо ліквідації районних державних
адміністрацій і передачі їх повноважень з питань соціальноекономічного і культурного розвитку територій відповідним
районним радам (їх виконавчим комітетам). Проте практично
всі працівники середніх ланок органів виконавчої влади та
представники органів місцевого самоврядування вважають
такий крок необхідним і доцільним.
7.
Більшість респондентів вважають, що таке право
слід надати всім територіальним громадам (310 опитаних),
155 осіб вважають обґрунтованим надання законом права
на об’єднання лише територіальним громадам сіл.
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8.
Практично всі респонденти підтримали цей законодавчий принцип (410 осіб), 55 відповіли неоднозначно.
9.
Значна кількість респондентів вважають за необхідне на законодавчому рівні переглянути загальні принципи
розподілу повноважень між окремими місцевими органами
виконавчої влади (385 осіб), 80 осіб відповіли неоднозначно.
10. Це питання певною мірою дублювало попереднє, проте його метою було визначити конкретні проблемні аспекти розмежування повноважень між органами
виконавчої влади та місцевого самоврядування. Згідно з
результатами опитування, значна частина проблем криється
в політичному контексті, а саме – у взаємовідносинах голови
адміністрації та міського голови. У таких регіонах, де не
налагоджена чітка та конструктивна взаємодія цих двох
керівних ланок, і виникають проблеми розмежування повноважень, особливо в частині звітування за неефективно виконану роботу чи існуючі проблеми в регіоні. На це аспект
звернули увагу 329 респондентів. 136 опитаних висловили
низку інших проблемних аспектів розмежування повноважень.
11. Більшість респондентів підтвердили необхідність
унесення змін до законодавства про місцеве самоврядування у частині регулювання їх повноважень, зокрема простежується тенденція щодо розширення їх компетенції (310 респондентів), інші відповіли неоднозначно.
12. Як правило, більшість представників органів
виконавчої влади не підтримали таку ініціативу (290 опитаних). Інші думають по-різному.
13. 340 респондентів підтримують таку ініціативу,
120 осіб не підтримали.
14. Значна кількість респондентів вважає за доцільне
чітко розмежувати на законодавчому рівні повноваження
місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, аніж використовувати інститут делегованих повноважень. Відповідно більшість опитаних висловились проти –
375 осіб, інші відповіли неоднозначно.
15. Практично всі респонденти підтвердили думку
про можливість такого розширення повноважень тільки не
за рахунок делегованих повноважень (415 осіб).
16. Більшість респондентів відповіли неоднозначно, зважаючи на те, що залежно від регіону і визначаються
пріоритетні повноваження місцевих органів виконавчої вла-
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ди. Якщо це гірський регіон, то пріоритетом тут можуть
бути туристична галузь, сфера обслуговування, рекреаційні
ресурси тощо, відповідно й повинні деталізовуватись повноваження. З огляду на такі міркування, більшість респондентів вважають за необхідне на законодавчому рівні визначати
тільки базові принципи діяльності повноважень місцевих
органів виконавчої влади, а що стосується визначення конкретних пріоритетів у роботі місцевих органів виконавчої
влади, то вони мають затверджуватись на місцях із подальшим погодженням з вищим органом. Таку думку підтримали
428 опитаних.
17. Значна кількість респондентів вважають необхідним розширення повноважень територіальної громади, а
не голови. Таку думку підтримали 340 респондентів. Інші гадають по-різному.
18. Виконавчі органи влади повинні формуватись
депутатським корпусом, а не головою. Так вважають 378 опитаних, інші (87 осіб) думають, що саме голова має формувати
виконавчі органи влади.
19. Такого механізму поки що немає, вважають
310 респондентів, інші відповіли неоднозначно.
20. 128 респондентів відповіли, що місцеві державні адміністрації діють на засадах поєднання державних і
місцевих інтересів. 205 опитаних вважають, що питання місцевого значення повинні вирішуватись виключно органами
місцевого самоврядування, 132 осіб відповіли по-різному.
21. 170 осіб вважають, що місцеві державні адміністрації мають склад, який визначається виключно головою місцевої державної адміністрації, 105 респондентів –
мають структуру, визначення якої обмежується виділеними
бюджетними асигнуваннями (без використання місцевих
бюджетів), 80 осіб – діють згідно з типовими положеннями,
затвердженими Кабінетом Міністрів України, 110 – відповіли негативно.
22. Відповіді були доволі неоднозначні і залежали
від посадового статусу респондента. Так, більшість вищих
посадових осіб підтримали думку щодо необхідності розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади –
210 опитаних, представники місцевого самоврядування –
одностайні у необхідності їх зменшення – 129, інші особи
відповіли неоднозначно.
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23. Практично всі опитані підтримали таку позицію – 432 особи.
24. 390 респондентів вважають, що місцеві органи
виконавчої влади повинні бути підзвітні та підконтрольні
відповідним центральним органам виконавчої влади, інші
вважають неоднозначно.
25. Більшість опитаних, як зазначалося, не вважають
ефективним механізмом діяльності органів місцевої влади
інституту делегованих повноважень, через те більшість респондентів (379) відповіли неоднозначно.
26. Значна частина респондентів підтримала таку
позицію – 368 осіб.
27. Більшість державних службовців вважають адміністративний договір ефективною формою реалізації державної політики на місцях – 378 респондентів. Проте практично всі опитані депутати обласних рад та інші респонденти
вважають таку форму недоцільною.
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Додаток В

в% до загальної
чисельності

за професійними
програмами

за програмами
тематичних семінарів

за програмами
стажування

всього, осіб

з них у порядку
технічної допомоги

Підвищили кваліфікацію за направленнями
Всього
в Україні
за кордоном
з них в галузі
«Державне управління»
навчено працівників,
осіб

Всього в Україні,
в т.ч.:*
Органи та установи,
що забезпечують
здійснення повноважень Президента
України, Верховної
Ради України та Кабінету Міністрів України (всього), в т.ч.:
Секретаріат Президента України
Апарат Верховної
Ради України
Секретаріат Кабінету Міністрів
України
Державні органи
України
Центральні органи
виконавчої влади
(з урядовими органами), в т.ч.:
міністерства
урядові органи державного управління
державні комітети
та прирівняні до
них ЦОВВ
ЦОВВ зі
спецстатусом

283408

39302

36268

12.8

9727

1907

1105

825

581

4704

1076

1029

21.9

69

317

0

68

51

547

28

28

5.1

0

0

0

0

0

1089

83

83

7.6

0

0

0

0

0

1186

940

983

75.3

69

292

0

68

51

3761

1639

1084

28.8

48

4

19

246

208

13321

4707

4385

32.9

871

1881

407

423

277

7532

2979

2751

36.6

553

1130

195

274

166

2101

802

719

19.9

109

239

1

18

1

1699

678

609

29

111

271

195

21

18

1998

442

439

25.8

117

212

0

27

27

видано направлень,
одиниць

Найменування

Загальна чисельність
державних службовців

Кількість державних службовців,
які підвищили кваліфікацію, станом на
31.12.2009 р. [205]
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Інші ЦОВВ
Територіальні
органи міністерств
та інших ЦОВВ
Органи державної
влади АР Крим
(всього), в т.ч.
Апарат Верховної
Ради АР Крим
Апарат Ради
Міністрів АР Крим
Місцеві державні
адміністрації
(всього), в т.ч.:
обласні, Київська та
Севастопольська
міські держадміністрації
районні державні
адміністрації
Органи судової влади і прокуратури
(крім атестованих
працівники)

3620

608

586

30.1

90

268

17

101

66

155099

18610

16902

10.9

4728

9712

531

22

10

2104

589

559

26.6

134

459

3

7

6

181

18

18

9.9

0

15

3

0

0

159

45

45

28.8

0

45

0

0

0

73438

10743

10476

14.2

3616

6158

144

34

27

20131

3731

3564

17.7

1202

2058

86

24

19

53307

7012

6912

13

2414

4100

58

10

8

26576

1095

1087

4.1

149

218

0

3

1

* Без урахування державних службовців у системі Міноборони,
МВС, СБУ, Адміністрації Держприкордонслужби.
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Додаток Д
Плинність кадрів державних службовців
(загальна) [206]
Найменування
Усього державних
службовців1

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

251 471

257 112

265 703

276 599

290 765

296461

Усього осіб

50 652

56 531

52 074

62 164

53 106

36153

Прийнято

в% до
загальної
чисельності

20,11%

21,99%

19,60%

22,47%

18,26%

12.19%

Усього осіб

39 560

48 622

40 002

42 346

39 726

30713

Вибули

в% до
загальної
чисельності

15,73%

18,91%

15,06%

15,31%

13,66%

10.36%

Додаток Е
Плинність кадрів посадових осіб органів
місцевого самоврядування [207]
Найменування

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

Усього посадових осіб
органів місцевого
самоврядування

89 588

91 925

95 641

98 948

100 582

100789

Усього осіб

13 170

11 433

22 768

13 344

10 853

8114

в% до
загальної
чисельності

14,70%

12,44%

23,81%

13,49%

10,79%

8,1%

Усього осіб

9 284

9 428

19 089

9 722

9 295

7918

в% до
загальної
чисельності

10,36%

10,26%

19,96%

9,83%

9,24%

7,9%

Прийнято

Вибули

–––––––––
1 Без державних службовців Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Адміністрації Держприкордонслужби
України та Служби безпеки України
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Додаток Ж
Динаміка змін загальної чисельності
посадових осіб [208]
Центральні
органи виконавчої
влади (апарат)
Територіальні
органи міністерств,
інших ЦОВВ
Державні
адміністрації
Органи місцевого
самоврядування

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

2009 р.

13402

13871

12400

13076

12945

13321

120145

124843

139019

145726

152045

155099

68 626

68 995

70226

73243

75340

73438

89588

91925

95436

98948

100582

100789
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Додаток З
Кількість державних службовців
у Львівській області [209]:

199

ДОДАТКИ

Додаток К
Середньомісячна заробітна плата працівників,
зайнятих в органах державного управління [210]

Область (регіон)

Усього в Україні*
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
м. Київ
м. Севастополь

Середньооблікова
кількість штатних
працівників
облікового складу
у звітному році,
осіб
261062

Фонд оплати
праці штатних
працівників
облікового
складу, тис. грн

Середньомісячна
заробітна плата
штатних
працівників, грн

8619936

2751,56

9397

317366,4

2814,43

9679
6059
13374
17039
8469
6084
9030
6819
9503
7141
10663
10942
7192
11589
8691
6463
7178
6563
12973
6652
7454
7434
4836
8526
38986
2326

249719,8
159808,8
379290,5
489905,3
220747,6
169258,3
250976,2
184197,1
259531,5
186661,9
304162,2
314989,1
194679,6
329664,3
230040
169885,1
189136,7
172502
367983,4
182062,4
200548,3
198456,4
134691,9
239060,9
2461344,8
63265,5

2150,01
2197,95
2363,36
2396
2172,11
2318,35
2316,13
2251,03
2275,87
2178,29
2377,08
2398,93
2255,74
2370,53
2205,73
2190,48
2195,79
2190,33
2363,78
2280,8
2242,07
2224,65
2320,99
2336,59
5261,17
2266,61

* Без урахування державних службовців МВС, МО, СБУ, Адміністрації
Держприкордонслужби.
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