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Перспективи розвитку  
місцевого самоврядування в Україні 

 
Побудова в Україні громадянського суспільства, 

демократичної, соціальної держави з верховенством 
права, пріоритетом прав людини, поділом влади супро-
воджується становленням і розвитком місцевого са-
моврядування.  

За 23 роки незалежності так і не вдалося повністю 
зруйнувати централізовану систему державної влади. 
Система місцевого самоврядування так і не стала дієвим 
інститутом публічної влади, на сьогодні вона не задо-
вольняє потреб суспільства. Функціонування органів 
місцевого самоврядування у більшості територіальних 
громад не забезпечує створення та підтримку сприятли-
вого життєвого середовища, необхідного для всебічного 
розвитку людини, її самореалізації, захисту її публічних 
послуг. 

Недосконалість територіальної організації влади є 
гальмом для проведення інших структурних реформ, 
зокрема медичної, освітньої, бюджетної. Лише створен-
ня оптимальної адміністративно-територіальної одиниці 
на базовому рівні може вирішити питання прив’язки 
решти соціально-економічних реформ до конкретної 
громади та конкретної людини.  

Основні недоліки української моделі місцевого 
самоврядування зосереджені в її конституційній основі, 
зокрема в правовій та в її фінансово-матеріальній пло-
щинах, а також архаїчної моделі територіального 
устрою.  

З метою кардинальної зміни балансу влад, 1 квітня 
2014 року була прийнята Концепція реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні. Тобто йдеться про створення такої мо-
делі територіальної організації публічної влади, яка б 
забезпечила максимальну передачу повноважень і 
відповідальності від центру до регіонів, і при цьому за-
безпечувала єдність та консолідованість цих регіонів за 
наявності чітких та збалансованих механізмів контролю 
за діяльністю інститутів муніципальної влади.  

Фактично йдеться про запровадження в Україні 
європейської моделі територіальної організації влади, 
коли саме регіони стають головними акторами держав-
ного та міждержавного спілкування.  

(Валентин Малиновський «Перспективи розвит-
ку місцевого самоврядування в Україні»)           
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