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Словаччина, як і Україна, є унітарною державою 

з однопалатним парламентом, але на сьогодні вона 
розбудовує одну з найбільш децентралізованих сис-
тем публічного адміністрування. Влада країни пішла 
шляхом перерозподілу владних функцій від держави 
до органів  місцевого самоврядування (МС). За со-
бою держава залишила повноваження щодо страте-
гічного розвитку країни. На органи МС була покла-
дена відповідальність за соціально – економічне, 
культурне та екологічне становище їх територій. 
 

 
 

 
З перших кроків розбудови демократії та еконо-

мічної незалежності вищим польським керівницт-
вом здійснювалась реалізація стратегічних програм 
на безальтернативній основі, які були запропонова-
ні міжнародними валютними інституціями. Сцена-
рій децентралізації влади   знизу  передбачав, що 
кожна низова ланка влади самостійно визначає 
коло власних повноважень, передаючи до влади 
вищого рівня ті повноваження, які виходять за ме-
жи компетенції та ресурсних можливостей низової 
ланки влади. Польща рішуче провела економічне 
реформування через варіант  «шокової терапії» і в 
подальшому децентралізація всіх громадських ін-
ститутів була сприйнята суспільством на позитивно-
му рівні. Реформи виконали покладені на них      
завдання, а саме – відбулося   поліпшення умов 
життя громад.     

    
 
 

 
Урядом  Латвії протягом перших років незалежно-

сті було прийнято низку законів щодо самоуправлін-
ня територій на всіх рівнях. Виявилось, що подріб-
неність місцевих самоврядувань не дає змоги уніфі-
кувати передачу повноважень.  З 1998 року Латвія 
розпочала суттєві реформи у адміністративно-
територіальному устрою, спираючись на  добровіль-
ні об`єднання волостей. Реформа проходила у два 
етапи: на першому (тривав 4 роки) для утворення 
нових об`єднань надавались дотації з державного 
бюджету; на другому етапі проводилось адміністра-
тивне укрупнення решти без дотацій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Центральна міська бібліотека 

  імені М.М. Коцюбинського 

  14000 Чернігів, вул. Кирпоноса, 22 
www.lib.cult.gov.ua 
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Працює з 10.00 до 18.00 
Вихідний день – середа 

Телефони 
       Абонемент                           (0462) 67-62-60 
       Читальний зал                      (0462) 77-51-20 

 
Центр правової інформації з питань 

місцевого самоврядування 
(читальний зал бібліотеки) 

 

Пункт доступу громадян до офіційної                    

інформації органів державної влади 

пошук інформації 

консультації бібліотекаря 

Надання послуг е-урядування 

Консультативний пункт юридичної клініки 

Консультації щочетверга з 14.30-16.00 
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           Децентралізація влади в  Україні: сучасні реалії: 

дайджест  / укл., комп. набір О. Чирик; ред., відп. за 

вип. Г.Сурніна. – Чернігів, 2015. – Буклет.  
                                    Наклад 50 прим. 
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Децентралізація – відносно недавнє явище у всь-

ому світі, що породжується глобалізаційними процеса-

ми. Створюються нові складні мережі, які відрізняють-

ся від колишніх централізованих систем та потребують 

нових інституційних параметрів, одним з результатів 

чого є децентралізоване управління. Процес де-

централізації передбачає передачу значних повнова-

жень та бюджетів від державних органів влади орга-

нам місцевого самоврядування. Це означає, що яко-

мога більше повноважень повинні мати ті органи, які 

наближені до людей, та де такі повноваження можна 

реалізувати найбільш успішно. Окрім передачі влади 

на місця акцент робиться на формування спроможних 

громад, які матимуть свої фінанси і будуть здатними 

ними розпоряджатися, а також ухвалювати необхідні 

рішення, що стосуються їх життєзабезпечення. 

Для України децентралізація державного управлін-

ня є довгоочікуваною і конче потрібною, особливо в 

умовах соціально-політичної кризи останніх років. Про-

цес децентралізації було розпочато та в межах ре-

форм наприкінці 2014 року проведено податкову та 

бюджетну (фіскальну децентралізацію ), триває робота 

над проектом внесення змін до Конституції. Для ефек-

тивного здійснення перетворень вже приступили до 

роботи Регіональні офіси з питань впровадження ре-

форм у сфері місцевого самоврядування та децен-

тралізації повноважень органів виконавчої влади. Во-

ни повинні стати методично-прикладними центрами з 

впровадження нових відносин «держава – місцеве 

самоврядування – територіальна громада». 

Кроки по реформуванню мають привести до фор-

мування децентралізованої публічної влади, посилити 

гарантії місцевого самоврядування та відповідальних 

органів і посадових осіб, підвищити рівень безпосе-

редньої місцевої демократії та самоорганізації насе-

лення, сформувати потужну матеріальну-фінансову 

основу територіальних громад. Нові впливовіші органи 

місцевого самоврядування з ширшими повноважен-

нями, ресурсами та засобами впливу на процес прий-

няття рішень на національному рівні будуть у більш 

прозорий та ефективний спосіб виконувати свої зо-

бов`язання перед громадянами.  

Але, як показує досвід, процес забезпечення  

місцевого самоврядування реальними можливостями 

у вирішенні важливих питань суспільного розвитку є 

складним та довготривалим. 

Для ефективного впровадження реформи        

децентралізації влади в Україні необхідно опертися на 

досвід країн, які вже пройшли цим шляхом: в яких  

визріла необхідність і суспільний запит на проведення 

цієї реформи,сформувалася коаліція бізнесу і місцевої 

влади, що вимагала децентралізації. Наша держава 

вимушена сконцентрувати свої зусилля для               

проведення необхідних реформ. Це дозволить          

запустити самоуправлінські та самоорганізаційні про-

цеси розвитку країни. 
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