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                                                             ВСТУП 

Актуальність теми. Важливою складовою конституційної реформи в Україні 

є модернізація місцевого самоврядування на засадах субсидіарності та 

децентралізації, що передбачає створення самодостатніх територіальних громад, 

спроможних ефективно вирішувати свої соціальні проблеми. Концептуальну основу 

цієї реформи має складати соціально орієнтована модель місцевого самоврядування, 

в якій територіальна громада, соціальні інтереси та соціальні права її членів мають 

пріоритетне значення.  

Загострення соціально-економічної ситуації, своєчасне вирішення соціальних 

проблем вимагає не лише об’єднання зусиль усіх рівнів публічної влади, а й 

впровадження механізмів самодопомоги та самоорганізації на рівні територіальних 

громад, що дозволить вирішувати соціальні проблеми шляхом використання 

власних ресурсів. Інноваційні форми самоорганізації населення мають стати 

потужним детонатором розвитку соціальної держави, зародження інфраструктури 

громадянського суспільства та реалізації засад сталого розвитку. Адже, основним 

критерієм соціального розвитку суспільства є добробут людини, забезпечення усієї 

сукупності необхідних та достатніх умов життя, передусім її здоров’я, забезпечення 

житлом, харчуванням, можливостями її фізичного та інтелектуального розвитку, 

сприятливість середовища проживання та життєдіяльності. Саме зміцнення 

соціальної складової життєдіяльності людини має бути незмінним пріоритетом в 

процесі формування соціальної державності, насамперед, шляхом формування 

нового типу взаємовідносин між особою та державою, відносин соціального 

партнерства та соціальної інтеграції.  

Практична реалізація соціальної політики на місцевому рівні, спрямованої на 

покращення матеріального стану та умов життя людини, гарантування 

конституційних прав в сфері зайнятості, соціального забезпечення, забезпечення 

житлом залежить від ефективності реалізації соціальної функції усіма суб’єктами 

системи місцевого самоврядування.  

Проблематика соціальної функції місцевого самоврядування тісно пов’язана з 

визначенням основних засад сталого розвитку, який є основою формування 
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політики усіх цивілізованих країн світу. Основним завданням сталого розвитку у 

соціальній сфері є створення умов для повного здійснення права на працю, 

гарантування рівних можливостей у виборі професії та роду трудової діяльності, 

встановлення пенсій, інших соціальних виплат, які могли б забезпечити високий 

рівень життя. На регіональному рівні передбачається розроблення проектів програм 

соціально-економічного розвитку території, формування місцевих бюджетів з 

урахуванням пріоритетних цілей та завдань сталого розвитку, реалізація комплексу 

заходів збалансованого розвитку регіонів. Актуалізується питання активної 

співпраці органів місцевого самоврядування та громадськості з питань розроблення 

місцевих програм сталого розвитку, необхідності спрямування зусиль на 

забезпечення інноваційного розвитку територіальних громад, їх залучення до 

вирішення місцевих соціальних проблем та мобілізації ресурсів за умов громадсько-

приватного партнерства. 

Участь місцевого самоврядуванням в реалізації соціальних прав людини на 

відповідній території є одночасно і засобом реалізації соціальної функції держави, 

яка спрямована на створення умов, які забезпечують нормальні умови життя 

людини, її вільний розвиток, створення рівних можливостей для кожного у 

досягненні суспільного добробуту та соціальної захищеності. У цьому аспекті 

реалізація місцевим самоврядуванням соціальних прав людини сприяє становленню 

та подальшому розвитку України як соціальної держави. Водночас, існуюча в 

Україні модель місцевого самоврядування сьогодні не відповідає соціальним 

очікуванням та потребам суспільства. Функціонування місцевого самоврядування у 

більшості територіальних громад не забезпечує створення та підтримки 

сприятливого життєвого середовища, необхідного для всебічного розвитку людини, 

її самореалізації, захисту її прав, надання якісних та доступних соціальних послуг, 

сталого розвитку сіл, селищ, міст тощо. 

Тому актуальність дослідження проблем соціальних аспектів місцевого 

самоврядування з точки зору його генезису, організації та функціонування має не 

тільки науково-методологічне, соціально-культурне і політико-ідеологічне, але й 

важливе практичне значення. Усвідомлення феномену соціальності місцевого 
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самоврядування у повному обсязі дає можливість знайти адекватні напрями і форми 

розвитку демократії на сучасному етапі. Ці проблеми породжують необхідність 

концептуальних та науково-практичних розробок і свідчать про численні дискусії 

навколо них. 

Аналіз правових проблем функціонування суб’єктів публічно-владних 

відносин, зокрема, комплексний аналіз системи функцій держави, функцій органів 

державної влади та управління здійснювався у працях В. Б. Авер’янова, 

М. Й. Байтіна, І. Л. Бачило, А. П. Глєбова, А. І. Денисова, Л. І. Загайнова, 

Л. І. Каска, М. І. Корнієнка, Б. П. Курашвілі, В. В. Копєйчикова, Б. М. Лазарєва, 

А. І. Лук’янова, Г. М. Манова, В. Ф. Погорілка, І. С. Самощенка, М. Ф. Селівона, 

Ю. О. Тихомирова, Ю. С. Шемшученка та ін.  

Доктринальні та прикладні аспекти функціонування місцевого 

самоврядування та його суб’єктів досліджували у своїх працях М. О. Баймуратов, 

О. В. Батанов, В. І. Борденюк, В. П. Гробова, В. М. Кампо, М. І. Корнієнко, 

В. В. Кравченко, А. Р. Крусян, П. М. Любченко, Н. В. Мішина, М. П. Орзіх, 

О. В. Прієшкіна, Х. В. Приходько, М. О. Пухтинський, О. В. Скрипнюк та ін. 

Незважаючи на значний інтерес до конституційно-правових проблем 

реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у контексті формування 

соціальної держави в Україні, комплексні дослідження з цієї тематики у вітчизняній 

юридичній науці поки що відсутні. Стан конституційно-правового регулювання та 

практики функціонування місцевого самоврядування у соціальній сфері 

обумовлюють необхідність здійснення цього дослідження в контексті наукового 

забезпечення муніципальної реформи в Україні. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана в межах планових досліджень, які проводяться відділом 

конституційного права та місцевого самоврядування Інституту держави і права 

ім. В. М. Корецького НАН України, зокрема «Держава і громадянське суспільство: 

конституційно-правові засади взаємодії» (номер державної реєстрації 0114U003871). 

Мета й задачі дослідження. Дисертаційна робота має на меті найбільш повно 

та комплексно дослідити соціальну функцію місцевого самоврядування, з’ясувати 
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основні конституційно-правові проблеми її реалізації в умовах формування 

соціальної держави в Україні.  

Для дослідження зазначеної мети можна передбачено вирішення таких 

завдань: 

– здійснити аналітичний огляд стану розробленості конституційно-правових 

проблем теорії соціальної функції місцевого самоврядування; 

– визначити методологічний інструментарій дослідження соціальної функції 

місцевого самоврядування; 

– показати розвиток наукових знань про соціальну функцію місцевого 

самоврядування в аспекті теоретико-методологічного розуміння вчення про місцеве 

самоврядування; 

– визначити поняття соціальної функції місцевого самоврядування; 

– виявити місце соціальної функції в системі функцій місцевого 

самоврядування; 

– розкрити конституційно-правові характеристики генезису функціональної 

ролі місцевого самоврядування у вирішенні соціальних питань місцевого значення; 

– порівняти соціальну функцію місцевого самоврядування та соціальну 

функцію держави; 

– визначити взаємозв’язок соціальної функції місцевого самоврядування, 

соціальних інтересів територіальних громад та основних напрямів їх соціальної 

політики в умовах формування соціальної держави; 

– визначити взаємозв’язок соціальних прав людини та соціальної функції 

місцевого самоврядування в контексті формування соціальної держави; 

– з’ясувати конституційно-правові проблеми розвитку соціальної функції 

місцевого самоврядування у контексті трансформації взаємовідносин 

територіальних громад, суспільства та держави; 

– здійснити конституційно-правову характеристику механізму реалізації 

соціальної функції місцевого самоврядування; 
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– розкрити особливості реалізації соціальної функції місцевого 

самоврядування у сфері соціального захисту населення, житлово-комунального 

господарства, охорони здоров’я; 

– розробити науково-практичні рекомендації щодо підвищення ефективності 

соціальної функції місцевого самоврядування в умовах сьогодення.  

Об’єктом дослідження є система функцій місцевого самоврядування. 

Предметом дослідження є соціальна функція місцевого самоврядування та 

конституційно-правові проблеми її реалізації в Україні. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження соціальної функції 

місцевого самоврядування становить сукупність філософсько-світоглядних, 

загальнонаукових принципів і підходів та спеціально-наукових методів пізнання 

муніципально-правових явищ та процесів, використання яких дало змогу отримати 

науково-обґрунтовані результати. 

Філософсько-світоглядну основу дослідження становить діалектичний метод, 

який сприяв з’ясуванню сутності явища місцевого самоврядування та його еволюції 

як виду публічної влади, загального і особливого у діяльності суб’єктів місцевого 

самоврядування, сутності та змісту соціальної функції місцевого самоврядування; 

дозволив розглянути динаміку її подальшого розвитку, розглянути зв’язок інституту 

місцевого самоврядування з державою, іншими інститутами політичної організації 

суспільства (підрозділи 1.3, 2.4, 3.1–3.4).  

Методологічну базу дослідження становить також ряд загальнонаукових та 

спеціально-наукових методів, серед яких: структурно-функціональний метод, 

застосування якого сприяло всебічному дослідженню конституційно-правових 

відносин, які виникають та діють з приводу закріплення та здійснення соціальної 

функції суб’єктами місцевого самоврядування, структури механізму реалізації 

соціальної функції (підрозділи 2.1, 4.1–4.4); системний – дозволив визначити місце 

соціальної функції в системі функцій місцевого самоврядування, з’ясувати її 

безпосередній зв’язок з іншими функціями місцевого самоврядування 

(підрозділи 1.3, 2.2, 3.4); історичний метод дозволив дослідити генезис 

функціональної ролі місцевого самоврядування в регулюванні соціальних питань 
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місцевого життя, розглянути правові категорії та інститути не тільки в межах певної 

історичної епохи, а й у межах певної держави, тобто з урахуванням місцевих 

традицій, політичної та правової культури, що склалися в конкретний історичний 

період (підрозділи 2.3, 2.4); оперування аксіологічним підходом сприяло розкриттю 

змісту основних муніципально-правових цінностей, виявлення механізму їх впливу 

на муніципальну свідомість, поведінку, активність та ініціативу членів 

територіальних громад (підрозділи 3.1, 3.2, 3.3); застосування психологічного 

підходу сприяло дослідженню форм активного залучення кожного представника 

громади у процес вирішення соціальних проблем на основі взаємної довіри, 

солідарності та неупередженості, дозволило напрацювати основні напрями 

удосконалення демографічної та соціальної складових механізму реалізації 

соціальної функції (підрозділи 3.4, 4.1–4.4); компаративний метод дав можливість 

усвідомити основні етапи муніципальних реформ у зарубіжних країнах, 

спрямованих на створення оптимальних умов життєдіяльності громад, напрацювати 

пропозиції щодо оптимального розмежування повноважень органів місцевого 

самоврядування та місцевих органів державної влади, уникнення їх дублювання в 

сфері соціального захисту населення, житлово-комунального господарства, охорони 

здоров’я тощо (підрозділи 2.4, 4.1–4.4).  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертаційна 

робота є одним з перших в Україні досліджень, у якому сформульовано 

концептуальні засади соціальної функції місцевого самоврядування, здійснено 

комплексне осмислення конституційно-правових проблем її реалізації в умовах 

формування соціальної державності в Україні. 

У межах дослідження сформульовано низку теоретичних положень і 

висновків, зокрема: 

уперше: 

– сформульовано концепцію еволюції соціальної функції місцевого 

самоврядування, основу якої складає положення про те, що виділення періодів 

розвитку територіальних громад та її соціальної діяльності дозволяє глибше 

зрозуміти зміст та спрямованість соціальної політики місцевого самоврядування, 
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механізми її реалізації, а також визначити його роль у формуванні соціальної 

держави, розкрити природу співвідношення та взаємодії функцій держави та 

територіальних громад у процесах вирішення соціальних проблем суспільства та 

реалізації соціальних прав людини; 

– запропоновано концепцію безперервного зростання та розширення 

соціальної ролі місцевого самоврядування, в основі якої положення про те, що 

соціальна діяльність територіальних громад у більшості держав сучасного світу 

реалізується у різних сферах (соціальний захист населення, житлово-комунальне 

господарство, охорона здоров’я тощо), а активізація соціальних дій місцевого 

самоврядування є практичним вираженням загальноеволюційного процесу 

муніципального розвитку і муніципалізації місцевого господарства всіх 

демократичних країн; 

– обґрунтовано необхідність втілення в муніципальну практику основних 

положень теорії лібертарного муніципалізму, який пропагує відродження демократії 

участі, необхідність самоорганізації населення та розширення повноважень 

територіальних громад у соціальній сфері, що має стратегічне значення у процесі 

конституційної реформи у частині децентралізації та втілення принципу 

субсидіарності; 

– сформульовано аксіологічну доктрину соціальної функціонально-

телеологічної спрямованості місцевого самоврядування, яка полягає в створенні 

умов для вирішення питань місцевого значення, прискорення процесів формування 

й удосконалення інститутів громадянського суспільства, їх орієнтації на соціальні 

проблеми, у першу чергу – підвищення ефективності механізму реалізації 

соціальних прав людини, як іманентної ознаки функцій соціальної держави; 

– запропоновано гносеологічний та телеологічний підходи до розуміння 

соціального призначення місцевого самоврядування, в основі яких ідея, що 

інститути місцевого самоврядування еволюціонують зі зміною умов задоволення 

соціальних інтересів та потреб територіальних громад, в силу чого у процесі свого 

функціонування публічно-владні суб’єкти місцевого самоврядування та 

уповноважені ними структури повинні відігравати первинну роль у вирішенні 
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значної кількості соціальних проблем суспільства та надання соціальних послуг 

людині, орієнтуючись на її соціальні інтереси та забезпечуючи задоволення 

значного спектру потреб громадянського суспільства; 

удосконалено: 

– положення про те, що організація та розвиток соціальних відносин на 

локально-регіональному рівні функціонування соціуму, підґрунтя яких складають 

різноманітні соціальні інтереси та потреби територіальних громад, необхідність 

правового регулювання цих відносин, перманентне ускладнення соціальних завдань 

місцевого самоврядування на сучасному етапі з об’єктивною закономірністю 

забезпечує соціальній функції пріоритетне місце в системі функцій місцевого 

самоврядування; 

– теоретико-методологічні підходи до розуміння сутності та змісту соціальної 

функції місцевого самоврядування, її місця у системі його функцій, класифікації 

основних напрямів та видів (форм) її реалізації, в основі інституціоналізації, 

конституювання та перспективного розвитку якої має віддзеркалюватися її 

детермінованість системою соціальних інтересів та соціальних прав людини, 

враховуючи, що їх зміст іманентно пов’язаний з найважливішими напрямками і 

видами діяльності (функціями) місцевого самоврядування в соціальній та інших, 

пов’язаних з нею сферах муніципального життя; 

– модель соціальної взаємодії різних видів публічної влади в частині реалізації 

соціальної функції на основі розуміння місцевого самоврядування як виду публічної 

влади, ефективного управління, динамічного розвитку держави та територіальних 

громад на засадах децентралізації та субсидіарності, що, виходячи з європейської 

муніципальної практики, передбачає розширення власних (самоврядних) 

повноважень місцевого самоврядування, спрямованих на реалізацію його соціальної 

функції, зміни організаційної структури на регіональному рівні, реформування 

територіальної основи функціонування інституту місцевого самоврядування, 

належне матеріально-фінансове забезпечення його завдань та функцій; 

– доктринальні положення щодо механізму реалізації соціальної функції 

місцевого самоврядування як системи взаємопов’язаних та взаємообумовлених 
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політико-правових, демографічних, соціальних, територіальних, організаційних, 

матеріально-фінансових ресурсів, необхідних для вирішення соціальних питань 

місцевого значення, реалізації соціальних прав людини, узгодження їх соціальних 

інтересів з інтересами загальнодержавними в умовах формування та розвитку 

громадянського суспільства та соціальної державності; 

отримали подальший розвиток: 

– визначення поняття соціальної функції місцевого самоврядування, згідно 

якого це основний напрям та вид нормативно-регламентованої й організаційно-

забезпеченої муніципальної діяльності суб’єктів місцевого самоврядування щодо 

вирішення соціальних питань місцевого значення, обумовлений об’єктивними 

потребами соціального розвитку відповідної території з точки зору внутрішніх і 

зовнішніх завдань територіальних громад, у яких виражаються і конкретизуються 

сутність та соціальне призначення місцевого самоврядування в умовах формування 

громадянського суспільства та соціальної держави;  

– концептуальні підходи щодо співвідношення категорій «соціальна функція» 

з такими категоріями як: «цілі», «завдання», «компетенція», «повноваження» 

суб’єктів місцевого самоврядування; 

– система наукових поглядів щодо ключової ролі місцевого самоврядування у 

процесі забезпечення соціальних прав людини; 

– положення про те, що функціональне призначення муніципальної влади 

полягає не лише у формуванні відповідальності за вирішення місцевих проблем, а й 

активізації громадянської ініціативи та відповідної дієвості територіальних громад у 

процесі покращення умов свого існування та якості відповідних соціальних послуг, 

що є необхідним в ході подальшого розвитку громадянського суспільства, суттєвим 

чинником формування соціальної державності, свідченням гуманістичної 

спрямованості функціонування місцевого самоврядування у найважливіших сферах 

його життєдіяльності, зокрема: соціального захисту населення, житлово-

комунального господарства, охорони здоров’я тощо; 
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– пропозиції щодо необхідності удосконалення законодавства про місцеве 

самоврядування у частині щодо закріплення компетенції органів місцевого 

самоврядування у соціальній сфері. 

Практичне значення одержаних результатів визначається актуальністю 

дослідження, новизною і висновками – загальнотеоретичними і практичними. 

Сформульовані у дисертації пропозиції та висновки можуть бути використані: 

– у правотворчій роботі – як теоретичний матеріал для вдосконалення 

конституційно-правової регламентації соціальної функції місцевого самоврядування 

в Україні та механізму її реалізації; 

– у правозастосовній діяльності – для поліпшення форм та методів діяльності 

суб’єктів місцевого самоврядування, спрямованої на реалізацію соціальних прав 

людини та громадянина на рівні територіальної громади; 

– у науково-дослідній сфері – з метою подальшої розробки теорії соціальної 

функції місцевого самоврядування; 

– у навчальному процесі – при підготовці відповідних розділів підручників і 

навчальних посібників з конституційного й муніципального права України та 

зарубіжних країн, при викладанні відповідних навчальних дисциплін і спецкурсів у 

вищих навчальних закладах, центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації 

державних та муніципальних службовців, у науково-дослідницькій роботі студентів; 

– у правовиховній роботі – для ознайомлення населення з організацією та 

діяльністю місцевого самоврядування в Україні, процесами децентралізації та 

укрупнення територіальних громад, розумінням та усвідомленням їх необхідності в 

контексті підвищення загального рівня правової культури громадян України.  

Практична цінність результатів дисертаційного дослідження для правотворчої 

та правозастосовної роботи підтверджена Управлінням соціального захисту 

населення (лист від 24 грудня 2015 р. № 3161/01-21/15), Рівненським обласним 

центром перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, 

організацій (лист від 16 грудня 2015 р. № 01-06/300). 
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Результати дисертаційного дослідження впроваджено у навчальний процес 

Навчально-наукового інституту права Національного університету водного 

господарства і природокористування (Акт про впровадження результатів 

дисертаційного дослідження від 18 грудня 2015 р. № 12/77), Національного 

університету «Острозька академія» (Акт про впровадження результатів 

дисертаційного дослідження від 17 лютого 2016 р. № 02-17/578), Міжнародного 

економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (Акт 

про впровадження результатів дисертаційного дослідження від 18 грудня 2015 р. 

№ 031/218). 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційного дослідження 

обговорювались на засіданні відділу конституційного права та місцевого 

самоврядування Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України і 

впроваджені в навчальний процес шляхом їх використання при розробці лекційних 

курсів, робочих навчальних програм та методичних вказівок з дисциплін 

«Конституційне право України», «Конституційне право зарубіжних країн», 

«Муніципальне право», включені до програми перепідготовки та підвищення 

кваліфікації державних та муніципальних службовців.  

Основні теоретичні напрацювання й рекомендації були оприлюднені на 

міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, зокрема: 

«Проблеми розвитку законодавства і правозастосовної практики» (м. Тернопіль, 

09 квітня 2013 р.; тези опубліковані); «Державне управління та місцеве 

самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Рівне, 11–12 квітня 

2013 р.; тези опубліковані); «Держава і право: проблеми становлення і стратегія 

розвитку» (м. Суми, 18–19 травня 2013 р.; тези опубліковані); «Пріоритетні напрями 

модернізації системи права України» (м. Сімферополь, 11–12 жовтня 2013р.; тези 

опубліковані); «Методологія публічного та приватного права: сучасний стан та 

перспективи розвитку» (м. Одеса, 01–02 листопада 2013 р.; тези опубліковані); 

«Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні» (м. Хмельницький, 

07 грудня 2013 р.; тези опубліковані); «Міжнародне, наднаціональне та національне 

право: проблеми конвергенції» (м. Одеса, 13 грудня 2013р.; тези опубліковані); 
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«Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку» (м. Запоріжжя, 

31 січня – 01 лютого 2014 р.; тези опубліковані); «Законодавство України: недоліки, 

проблеми систематизації та перспективи розвитку» (м. Херсон, 14–15 лютого 

2014 р.; тези опубліковані); «Правові реформи у пострадянських країнах: 

досягнення та проблеми» (м. Кишинів, 28–29 березня 2014 р.; тези опубліковані); 

«Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх 

вирішення» (м. Рівне, 24–25 квітня 2014 р.; тези опубліковані); «Актуальні питання 

реформування правової системи України» (м. Луцьк, 13–14 червня 2014 р.; тези 

опубліковані); «Права та свободи людини і громадянина: механізм їх реалізації та 

захисту різними галузями права» (м. Братислава, 19–20 вересня 2014 р.; тези 

опубліковані); «Участь органів самоорганізації населення у соціально-економічному 

розвитку громад» (м. Рівне, 17–18 жовтня 2014 р.; тези опубліковані); «Правові 

реформи в Молдові, Україні та Грузії у контексті євроінтеграційних процесів 

(м. Кишинів, 07–08 листопада 2014 р.; тези опубліковані); «Становлення та розвиток 

місцевого самоврядування в Україні» (м. Хмельницький, 08 грудня, 2014 р.; тези 

опубліковані); «Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки» 

(м. Кривий Ріг, 30–31 січня 2015 р.; тези опубліковані); «Юридична наука та 

практика у третьому тисячолітті» (м. Кошице, Словацька Республіка, 27–28 лютого 

2015 р.; тези опубліковані). 

Публікації. За темою дисертаційного дослідження опубліковано 41 наукова 

праця, у тому числі 1 одноособова монографія, 15 статей у фахових виданнях 

України, 7 у виданнях іноземних держав, 18 тез доповідей у матеріалах науково-

практичних конференцій. 

Структура та обсяг дисертації обумовлені метою і завданнями дослідження. 

Робота складається із вступу, 4-х розділів, поділених на 15-ть підрозділів, висновків 

та списку використаних джерел (864 найменувань на 89 сторінках) та додатків (на 

12 сторінках). Загальний обсяг дисертації становить 478 сторінок, основний текст – 

377 сторінок.   
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

ФУНКЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

1.1 Аналітичний огляд стану розробленості конституційно-правових 

проблем теорії соціальної функції місцевого самоврядування 

 

Довкола питання про феномен місцевого самоврядування традиційно 

виникали і продовжують виникати дискусії, у ході яких дістають вияв насамперед 

спроби визначити його природу, сутність, завдання та функції. Метою цієї роботи є 

дослідження сутнісних та змістовних характеристик соціальної функції місцевого 

самоврядування, конституційно-правових засад її реалізації в умовах формування, 

організації та функціонування соціальної державності та громадянського 

суспільства. Вважаємо, що саме у контексті соціальної телеологічної спрямованості 

діяльності територіальних громад, її органів та посадових осіб оптимальною мірою 

розкривається потенціал місцевого самоврядування, як з позиції його генезису, так і 

в аспекті його інституціоналізації та практичної діяльності. Адже сьогодні, попри 

збереження певної дискусійності питання, майже не викликає сумніву, що місцеве 

самоврядування є не тільки основоположним інститутом соціальної держави та 

громадянського суспільства, а й важливим інструментом їх формування та 

функціонування, критерієм істинності, реальності та ефективності його проявів 

практично у всіх сферах життєдіяльності соціуму. 

Перспективи модернізації соціально-економічної, політичної та правової 

систем українського суспільства у даний час визначаються не тільки об’єктивними 

закономірностями інноваційного розвитку держав в умовах глобалізації та 

європейської інтеграції, процесами зближення правових систем сучасності, а й 

необхідністю врахування у процесі формування вітчизняної моделі місцевого 

самоврядування локального-особистісного фактору, розмаїття історичних, 

національно-культурних та інших особливостей розвитку територіальних громад як 

первинної суб’єктної основи муніципальної влади.  
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Однак, незважаючи на важливість проблематики місцевого самоврядування, 

соціальний характер та його соціальну спрямованість, комплексного (теоретичного 

та емпіричного, з використанням різноманітних наукових методів пізнання) 

дослідження сутності та змісту основної його функції – соціальної не проводилося. 

Відповідно й відсутні сучасні наукові розробки механізму її реалізації в умовах 

формування в Україні соціальної державності. Лише окремі прикладні проблеми 

реалізації соціальної функції місцевого самоврядування, що є предметом даного 

дослідження, фрагментарно розглядаються в дисертаційних дослідженнях з 

юридичних, політичних, соціологічних, філософських наук, науки державного 

управління тощо. 

Так, даючи дефініцію «соціальна функція місцевого самоврядування» 

виходимо насамперед з розуміння самого поняття «функція», яке вживається 

різними науками в певний період розвитку держави. Так, вагомим є науковий 

доробок щодо поняття та сутності такої категорії як функція філософською наукою 

[761; 441; 763]; соціологією [382; 659]; теорією соціального управління [72; 521; 

821]; галуззю державного управління, адміністративним правом [6; 18; 28; 29; 89].  

Щодо юридичної науки, то значна увага акцентується на функціях держави. 

На функціональних характеристиках держави акцентували увагу ще на рубежі XIX–

XX ст. Л. Дюгі та Г. Еллінек. Також проблема визначення функцій держави, 

функцій політичної системи, функцій місцевих рад постійно була у центрі уваги 

радянської юридичної науки [51; 54; 113; 159; 420; 539; 545–547; 557; 671; 746; 766; 

770; 823]. Спільність поглядів на сутність функцій держави, її представницьких 

органів відображена у самому концептуальному підході до визначення функцій, які 

опосередковуючи собою діяльність держави, відображають насамперед основні 

напрями і види її діяльності.  

Щодо соціальної функції держави, то в юридичній літературі радянського 

періоду спостерігалася тенденція відходу від традиційної класифікації функцій та 

суттєве збільшення їх кількості. Так, виділялися функції: забезпечення добробуту 

населення; забезпечення матеріально-побутових і соціально-культурних інтересів 

громадян; задоволення побутових потреб населення. Іноді цю функцію називали 
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функцією забезпечення добробуту, (соціального забезпечення, соціального 

страхування, охорони здоров’я, турботи про матір та дитину тощо). Виділялася 

функція забезпечення непрацездатних та людей похилого віку; функція щодо 

надання соціальних послуг; функція охорони здоров’я населення; функція 

соціального страхування і соціального забезпечення, поліпшення житлово-

комунальних умов життя тощо.  

Комплексне дослідження функцій держави, їх видової, суб’єктно-об’єктної 

характеристики, механізму держави міститься у наукових працях у галузі теорії 

держави та права [93; 281; 321; 356; 491; 511; 645; 683] та ін.  

Питання генезису наукових поглядів на категорію «функція держави», 

концептуальні проблеми теорії функцій сучасної держави, функціональні аспекти 

теорії сучасної державності досліджуються О. М. Лощихіним у монографії «Функції 

сучасної держави: нарис юридичної теорії» [419]. Автором розглядаються критерії 

класифікації функцій сучасної держави, дається їх розгорнута класифікація, 

ґрунтовно висвітлюються поняття та структура механізму реалізації функцій 

сучасної держави, аналізуються проблеми його удосконалення у контексті 

трансформації взаємовідносин української держави, суспільства та економіки.  

Виходячи з загальнотеоретичного вчення про функції держави, 

О. В. Бермічева в дисертаційній роботі «Соціальна функція держави в Україні» [84], 

дає науково-обґрунтоване визначення сучасної соціальної функції Української 

держави, аналізує та класифікує основні її ознаки, досліджує еволюцію соціальної 

функції української держави та основний зміст цього напряму діяльності держави – 

соціальні права громадян та гарантії їх реалізації. Значну увагу приділено основним 

формам, методам реалізації соціальної функції держави та перспективам 

подальшого розвитку в Україні. 

Від обсягу наданих соціальних прав, їх гарантованості та захисту залежить й 

соціальність держави. Виходячи з того, що саме взаємодія територіальних громад, 

громадянського суспільства та соціальної держави є об’єктивною основою 

формування соціальної функції місцевого самоврядування та її подальшого 

розвитку, а соціальні інтереси територіальних громад мають визначати зміст та 
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основні напрями соціальної політики держави, в жодному разі не можна залишити 

поза увагою істотний внесок у розробку національної моделі соціальної держави, 

теорії соціальних прав та свобод людини та громадянина (що одночасно й 

становлять зміст соціальної функції місцевого самоврядування в умовах 

формування соціальної державності) [25; 34; 144; 149; 163; 356; 492; 532; 644; 647; 

680; 681; 687; 695; 723; 743; 778; 802; 806; 827] та ін.  

В дисертаційній роботі проаналізоване й бачення науки конституційного 

права щодо функцій державної влади, функцій органів публічної влади, зміст яких в 

свою чергу визначається функціями та завданнями держави. Звідси й закономірна 

тенденція – зміна останніх зазвичай супроводжується зміною функцій та завдань її 

органів. Однак, це в жодному разі не свідчить про повне дублювання функцій 

органів публічної влади. Варто згадати й твердження В. Ф. Погорілка: «поряд із 

загальними функціями політичної системи кожна її складова частина – держава, 

політичні партії, громадські організації, органи місцевого самоврядування – має свої 

самостійні функції. Ці функції містять як загальні, так і особливі, специфічні риси 

стосовно політичної системи. Співвідношення функцій політичної системи і 

функцій її складових частин, у тому числі держави – це співвідношення загального й 

особливого, де функції політичної системи – це загальне, а функції держави й інших 

складових частин політичної системи – це особливе» [512]. Все це вкотре переконує 

в необхідності використання наукових здобутків різних галузей в процесі 

муніципально-правової характеристики соціальної функції місцевого 

самоврядування. 

Не менше значення мають підручники, навчальні посібники, інші навчальні 

видання [88; 90; 204; 278; 311; 374; 393; 488; 547], в яких розглядаються актуальні 

проблеми функціонування інституту місцевого самоврядування. Усі вони багато в 

чому послужили теоретико-методологічним підґрунтям даного дисертаційного 

дослідження і в своїй сукупності становлять джерельну основу дослідження.  

Генезис функціональної ролі місцевого самоврядування в регулюванні 

соціальних питань місцевого значення пов’язаний з періодизацією розвитку самого 

інституту місцевого самоврядування та вимагає суттєвого аналізу історичного 
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досвіду. З огляду на це, окрему групу джерел роботи становлять історико-правові 

дослідження [20; 23; 90; 168; 187; 188; 303; 311; 317; 339; 359; 414; 426; 481; 691; 

771; 772].  

Значну роль у розумінні соціальної функції місцевого самоврядування 

відіграють політико-правові вчення про феномен місцевого самоврядування, 

сформульовані протягом століть вітчизняною та зарубіжною науковою думкою. 

Реалізація місцевим самоврядуванням соціальної функції, її зміст та характер 

напряму залежить від теоретико-методологічного розуміння природи місцевого 

самоврядування та відповідно від закріпленої в законодавстві тієї чи іншої теорії, 

(концепції) організації місцевої влади. З’ясуванню суті основних теорій місцевого 

самоврядування сприяли наукові праці представників теорії природних прав 

громади (Г. Аренса, Н. Гербера, О. Гірке, А де Токвіля, О. Лабанда, 

Г. Мауренбрехера, Е. Мейера, О. Ресслера, А. Шефлє, Б. Чичеріна, М. Ядринцева); 

представників громадівської теорії місцевого самоврядування (Р. Моля, 

О. І. Васильчикова, В. М. Лешкова, П. М. Подлігайлова, М. П. Драгоманова); 

державницької теорії (А. Штейна, Р. Гнейста, В. Безобразова, А. Градовського, 

М. Лазаревського, М. Коркунова, Б. Нольде, А. Михайловського, А. Тимофєєва). 

Особливий інтерес становить концепція громадівського соціалізму, відображена у 

працях С. Подолинського та І. Франка, які вважали громаду основою демократичної 

держави, наголошували на залежності влади, прав і вольностей від рівня 

господарської самостійності громади. В сучасний період дані теорії знаходять своє 

продовження в теорії соціального обслуговування, поширеної в США, теорії 

громадівської влади, поширеної в Бельгії, Австрії, Швеції, теорії лібертарного 

муніципалізму, муніципального дуалізму, тощо.  

Аналіз політико-правової думки щодо основоположних понять та теорій 

місцевого самоврядування, переконливо свідчить про необхідність правового 

регулювання питань організації та функціонування інституту місцевого 

самоврядування лише на основі громадівської концепції, положення якої 

стверджують самостійність місцевого самоврядування як виду публічної влади, 

однієї з основ конституційного ладу, оптимальної моделі вирішення соціальних 
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питань місцевого значення силою громади, що в свою чергу свідчить про його роль 

у процесі подальшого розвитку громадянського суспільства та соціальної 

державності.  

Науково-теоретична розробка поняття соціальної функції місцевого 

самоврядування та механізму її реалізації потребує усвідомлення територіальної 

громади первинним суб’єктом місцевого самоврядування, носієм певних локальних 

інтересів, рівноправним партнером держави у забезпеченні соціальних прав та 

розв’язанні соціальних проблем.  

Вперше дослідженню територіальної громади як первинного суб’єкта 

публічної (муніципальної) влади в Україні, характеристиці суб’єктно-об’єктного 

складу муніципальної влади, актуальним проблемам її становлення та розвитку в 

Україні приділили увагу провідні вітчизняні вчені М. О. Баймуратов та 

В. А. Григор’єв, результати їх наукового пошуку відображені в монографії 

«Муніципальна влада: актуальні проблеми становлення й розвитку в Україні» [44] 

та низці наукових публікацій [37–49].  

Також варто відмітити науковий доробок О. В. Батанова, який у монографії 

«Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні» [70], 

відмічаючи фрагментарне концептуальне осмислення та враховуючи недостатню 

дефінітивну та змістовну забезпеченість у вітчизняному законодавстві статусу 

територіальних громад, пропонує визначення як самої територіальної громади, так і 

її функцій. 

В іншій монографічній праці «Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії 

та практики» [64], О. В. Батанов доводить, що характерними ознаками 

територіальних громад як первинних суб’єктів муніципальної влади є 

самоврядність, яка є формоутворюючою основою муніципально-правових відносин; 

членство в територіальних громадах, яке засноване на спільності інтересів, що 

характеризує їх як окремий вид соціальних спільностей; свідома участь жителів – 

членів територіальних громад в управлінні своїми справами, обумовленість їх 

діяльності не тільки індивідуалізуючими, а й об’єднуючими чинниками, стійкістю 

інтересів, зв’язків та форм соціальної практики; здійснення жителями – членами 
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територіальної громади своєї психологічної ідентифікації з нею (формування та 

прояв відчуття співтовариства); функціонування на основі колективних та 

індивідуальних форм муніципальної діяльності для забезпечення спільних інтересів 

місцевих жителів та вирішення питань місцевого значення; реальна здатність 

безпосередньо здійснювати властиві їм муніципальні функції та повноваження; 

наявність права щодо об’єктів комунальної власності; здатність до 

самовідповідальності за управління місцевими справами, тощо. Така характеристика 

територіальної громади має суттєве значення в процесі визначення будь-якої з 

функцій місцевого самоврядування, у тому числі й соціальної.  

Розумінню соціальної функції місцевого самоврядування істотно сприяла 

понятійна, суб’єктно-об’єктна та функціональна характеристика муніципальної 

влади, здійснена О. В. Батановим у дисертаційному дослідженні «Муніципальна 

влада в Україні: конституційно-правові проблеми організації та 

функціонування» [63]. 

Соціальна функція місцевого самоврядування є малодослідженою, 

констатується її наявність лише у контексті класифікації функцій територіальних 

громад, їх органів та в цілому муніципальної влади як виду публічної влади. Її 

визначення зводиться до діяльності у сфері соціального обслуговування, тобто це 

центральний напрям діяльності місцевого самоврядування, оскільки реалізує 

повсякденні запити і інтереси населення; соціальна функція територіальних громад, 

соціальна функція муніципальної влади являють собою відповідно основні напрями 

і види їх діяльності у соціальній галузі. Соціальну функцію територіальних громад 

визначають також як напрям діяльності територіальної громади, пов'язаний із 

задоволенням потреб життєзабезпечення її членів, створенням умов вільної 

реалізації членами громади їх вікових, фахових, культурних, національно-етнічних, 

релігійних та інших інтересів, з розвитком системи соціальної взаємодії.  

Розробка теоретико-правових основ соціальної функції місцевого 

самоврядування ґрунтується також на муніципально-правових дослідженнях 

функцій інших суб’єктів місцевого самоврядування, їх сутності, змісту, структури, 

класифікації, механізму реалізації. Так, наукові здобутки таких вітчизняних вчених 
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як: О. М. Алтуніної, Ю. Ю. Бальція, В. І. Борденюка, В. П. Гробової, 

О. М. Солоненка, В. В. Кравченка, А. Р. Крусян, С. В. Ліхачова, П. М. Любченка, 

Н. В. Мішиної, О. С. Орловського, Г. В. Падалка, В. Ф. Погорілка, Х. В. Приходько, 

О. В. Прієшкіної, М. О. Пухтинського, О. Ф. Фрицького, М. П. Хонди, 

О. О. Харченко, В. Д. Шаповал та ін., концептуально-теоретичний та критичний 

аналіз їх поглядів значною мірою складають джерелознавчий масив цього 

дисертаційного дослідження.  

Як свідчить аналіз дисертаційних робіт останніх років, функції місцевого 

самоврядування досліджувалися в контексті діяльності його представницьких 

органів та визначення правового статусу елементів системи місцевого 

самоврядування.  

Так, в кандидатській дисертації «Діяльність органів місцевого самоврядування 

щодо здійснення делегованих функцій та повноважень виконавчої влади» 

О. М. Алтуніна дає загальну характеристику функцій та повноважень органів 

місцевого самоврядування; визначає сутність та особливості делегованих функцій і 

повноважень органів місцевого самоврядування; здійснює їх класифікацію; 

формулює конкретні пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення 

організаційних та правових засад здійснення органами місцевого самоврядування 

делегованих функцій та повноважень виконавчої влади [14]. 

В кандидатській дисертації «Конституційно-правовий статус столиці 

України – міста Києва» [780] М. П. Хонда визначає функції столиці України – міста 

Києва та доводить, що столиця України – місто Київ є багатофункціональним 

суб’єктом конституційно-правових відносин, здійснює як властиві всім містам 

функції, зокрема політичну, економічну, соціальну, культурну, екологічну, 

зовнішньополітичну,зовнішньоекономічну, так і специфічні столичні функції, що 

зумовлені статусом міста Києва, як столиці України, які розширюють та 

доповнюють каталог загальних функцій міста у політичній, економічній та інших 

сферах міського життя. 

В. М. Шкабаро в кандидатській дисертації «Конституційно-правовий статус 

міста в Україні» [814] зазначає, що діапазон функцій, які здійснюють міста дуже 
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широкий. Систему функцій складають функції, аналогічні функціям держави 

(зокрема, політичним, економічним, соціальним, культурним, екологічним), а також 

ті, що властиві виключно або переважно містам та суб’єктам місцевого 

самоврядування (територіальним громадам, їхнім представницьким органам). При 

цьому функції міста проявляються у процесі діяльності самої територіальної 

громади та обраних нею органів міського самоврядування, а також діяльності 

підприємств, установ, організацій, які розташовані у місті, оскільки загальновідомо, 

що кожне місто реалізує властиві йому функції насамперед через систему міського 

самоврядування та через організаційно оформлені структури (інституції), що 

створюються для здійснення певних завдань і функцій у відповідних сферах 

міського життя та надання публічних послуг населенню. Всі функції міста тісно 

взаємопов’язані між собою та взаємодоповнюють одна одну. Вони відіграють 

вирішальну роль у забезпеченні нормальної життєдіяльності для жителів міста, 

створюють умови на достатній життєвий рівень та сприяють створенню умов для 

максимальної допомоги громадянам у реалізації прав і свобод. 

В кандидатській дисертації Ю. Ю. Бальція «Правовий статус міського голови 

в Україні» акцентується увага на понятті та природі функцій міського голови, 

здійснено розмежування категорій «компетенція» та «функція» органу місцевого 

самоврядування, запропонована класифікація функцій міського голови. Системний 

аналіз основних напрямів і видів муніципальної діяльності міського голови щодо 

вирішення питань місцевого значення свідчить про те, що він бере активну участь у 

здійсненні всіх функцій і повноважень місцевого самоврядування, а аналіз його 

функцій про те, що йому належить вирішальна роль в управлінні всіма сферами 

місцевого життя (політичною, економічною, соціальною, культурною, екологічною 

та ін.) [53]. 

Значну увагу повноваженням, функціям, основним формам і методам 

діяльності місцевих голів приділено й в кандидатській дисертації В. Д. Шаповала 

«Конституційно-правовий статус сільського, селищного, міського голови в 

Україні» [803]. Заслуговують на увагу пропозиції автора щодо напрямів 

удосконалення діяльності голів у процесі роботи у раді, виконавчому комітеті, 
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територіальній громаді, взаємодії з органами самоорганізації населення, установами, 

підприємствами, організаціями різних форм власності.  

Досліджуючи статут територіальної громади як джерело конституційного 

права в Україні, Н. О. Чудик визначає функції статуту територіальної громади як 

напрями та види впливу статуту територіальної громади на суспільні відносини у 

сфері місцевого самоврядування, які виникають у конкретному селі, селищі, місті. 

Основними критеріями класифікації функцій статутів територіальних громад вважає 

об’єкти, способи і засоби, умови впливу статутів територіальних громад на суспільні 

відносини у сфері місцевого самоврядування, юридико-технічне призначення 

статутів тощо. Визначаючи об’єкти впливу статутів територіальних громад на 

суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування у якості критерію 

класифікації статутів, автор розрізняє політичну, економічну, соціальну, 

ідеологічну, екологічну та зовнішню функції [795].  

Місцеве самоврядування як форму публічно-владного регулювання 

соціальною спільнотою (групою індивідів, об’єднаних рядом спільних інтересів 

завдяки компактному проживанню на певній території) окремих сфер власної 

життєдіяльності, що, на відміну від централізованого державного управління, здатне 

забезпечити найбільш повне виявлення і реалізацію інтересів такої спільноти, 

досліджує Г. В. Чапала. В кандидатській дисертації «Місцеве самоврядування в 

системі публічної влади» [787] дослідник зауважує, що у найзагальнішому вигляді 

поняття «самоврядування» характеризує міру участі соціальної спільності у 

відносинах з управління, ступінь реалізованості її інтересів та відособлення 

управлінської системи від цих інтересів. Разом з тим, ряд положень дисертаційної 

роботи є дискусійними. Зокрема, не можна погодитися з тим, що весь спектр 

інтересів територіальної громади зводиться до трьох груп, кожна з яких по-різному 

співвідноситься з державними інтересами: 1) інтереси громади, що суперечать 

державним інтересам; 2) інтереси громади, що співпадають із державними, 

утворюючи своєрідну «суміжну зону» між інтересами, що мають суто 

загальносуспільний характер та інтересами, які стосуються виключно місцевої 

спільноти; 3) інтереси громади, які байдужі державі, оскільки не входять до кола її 
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завдань. Вважаємо, що у державі, яка прагне стати соціальною з розвиненим 

громадянським суспільством не може бути жодного протиставлення її інтересів з 

інтересами громади, а задоволення останніх може бути успішним завдяки 

ефективній реалізації соціальної політики на усіх рівнях, ядром якої і є соціальні 

інтереси кожного представника територіальної громади.  

З’ясуванню місця і ролі соціальної функції в системі функцій місцевого 

самоврядування сприяли результати дисертаційного дослідження Т. М. Буряка 

«Конституційно-правова регламентація об’єктного складу місцевого 

самоврядування в Україні» [111]. Зокрема, заслуговує на увагу визначення й 

розкриття основних ознак і особливостей суб’єктно-об'єктного складу місцевого 

самоврядування в їхньому взаємозв'язку й взаємозалежності, зокрема, генетико-

онтологічному зв’язку між основним суб’єктом місцевого самоврядування і його 

об’єктом, що виступає в якості основної телеологічної домінанти локальної 

демократії; аналіз природи місцевого самоврядування, який дозволяє виявити 

взаємозв’язок його генезису з реалізацією системи колективних і індивідуальних 

інтересів членів територіальної громади, які виникають у процесі їхнього загального 

співіснування й спрямовані на формування й вирішення питань місцевого значення; 

висновок про те, що саме в територіальному колективі, що діє на локальному рівні 

соціуму відбувається зародження мотивації й об’єктивізація потреби в наявності й 

споживанні певних ресурсів (послуг), причому таке споживання для всіх членів 

співтовариства повинно бути рівним, або, принаймні, повинен бути рівним доступ 

до таких ресурсів (послуг). Вкрай важливим є висновок про роль місцевого 

самоврядування у сфері захисту прав і свобод людини й громадянина, у рамках 

якого йдуть і активізуються процеси становлення й розвитку громадянської й 

особистісної активності й самодіяльності жителів певних територій – членів 

територіальних громад, формується, структурується й діє локальна система безпеки 

людини, що має вихід на всі групи й рівні прав, свобод і обов’язків людини й 

громадянина, основною метою якої є забезпечення реалізації кожним жителем 

повсякденних потреб існування (тим самим реалізації певних соціальних прав. – 

І. Д.). 
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Соціальній функції як центральному напряму та виду діяльності органів 

самоорганізації, що за своєю сутністю являє собою основні напрями і види їх 

діяльності у соціальній галузі; за змістом – певні напрями муніципальної діяльності 

в різних сферах місцевого життя (сфери охорони здоров’я, соціального 

забезпечення, фізичної культури і спорту, побутового обслуговування тощо) 

приділена значна увага у докторській дисертації Н. В. Мішиної «Органи 

самоорганізації населення: порівняльно-правове дослідження» [478], кандидатських 

дисертаціях таких вітчизняних дослідників, як В. Д. Бондаренко [100], 

С. Ф. Вишневський [132], Д. В. Кольцова [335], А. А. Лукашенко [424], 

О. С. Орловський [515], О. Г. Остапенко [523]. 

Значну увагу поняттю та класифікації функцій системи місцевого 

самоврядування, їх видовій характеристиці, а також механізму реалізації функцій 

системи місцевого самоврядування приділила В. П. Гробова в докторській 

дисертації «Система місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії і 

практики» [176]. Автор також наголошує на удосконаленні форм взаємодії суб’єктів 

системи місцевого самоврядування. До основних форм взаємодії суб’єктів місцевого 

самоврядування відносить, по-перше, форми безпосередньої муніципальної 

демократії (місцевий референдум; місцеві вибори; загальні збори громадян; місцеві 

ініціативи; громадські слухання; організація і участь в мітингах, походах, 

демонстраціях, пікетуваннях на місцевому рівні; участь населення у роботі органів 

місцевого самоврядування на добровільних засадах (експертами, спеціалістами, 

консультантами, громадськими контролерами), по-друге, форми представницької 

муніципальної демократії. За своєю суттю вони є формами реалізації функцій та 

повноважень суб’єктів системи місцевого самоврядування. 

У докторській дисертації Г. В. Падалко «Служба в органах місцевого 

самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики» [528], визначаючи функції 

служби в органах місцевого самоврядування як напрямки й види нормативно-

регламентованого та організаційно-забезпеченого публічного впливу посадових осіб 

місцевого самоврядування на процес вирішення питань місцевого значення, 

акцентує увагу на їх обумовленості об’єктивними потребами муніципального 
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розвитку з точки зору інтересів територіальних громад, у служінні яким 

конкретизуються сутність та соціальне призначення служби в органах місцевого 

самоврядування. Заслуговує на увагу й запропонована Г. В. Падалком градація 

функцій служби в органах місцевого самоврядування, у тому числі й насамперед із 

змісту та соціального призначення служби в органах місцевого самоврядування. 

Така класифікація має яскраво виражену соціальну ознаку, що свідчить про те, що 

муніципальна служба є необхідною організаційною складовою механізму реалізації 

соціальної функції місцевого самоврядування в складних соціально-економічних 

умовах сьогодення.  

Як зауважує в дисертаційному дослідженні «Конституційно-правовий статус 

гірських населених пунктів України» С. М. Глазунова, виокремлення функцій, які 

притаманні гірським населеним пунктам, дозволяє окреслити організаційну 

побудову зазначених адміністративно-територіальних одиниць. Діяльність гірських 

населених пунктів характеризується певними напрямами в економічній, політичній, 

екологічній та інших сферах місцевого розвитку. За сферами діяльності гірських 

населених пунктів виокремлює політичну, економічну, екологічну, культурну, 

соціальну, інформаційно-комунікативну, нормотворчу, бюджетно-фінансову 

функції, функцію планування. Цікавим є авторське визначення компетенції гірських 

населених пунктів як сукупності певних елементів, у яких проявляються різні 

аспекти їх діяльності, тобто їх обсяг прав і функцій, які необхідні для здійснення їх 

завдань в межах чинного законодавства. Механізм реалізації конституційно-

правового статусу гірських населених пунктів розуміється як складна категорія, яка 

включає в себе сукупність правових засобів і форм, за допомогою якої реалізуються 

функції, компетенція гірських населених пунктів [158]. 

В дисертаційній роботі проаналізовані й погляди зарубіжних вчених, які також 

розглядають функції як основні напрями муніципальної діяльності [11; 16; 35; 107; 

108; 119; 161; 185; 262; 280; 305; 398; 449; 468; 483; 507; 563; 750]  

Дослідження питань співвідношення соціальної функції місцевого 

самоврядування та соціальної функції місцевого самоврядування напряму залежить 

від визнання муніципальної влади як окремого виду публічної влади, а також від 
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побудованої та закріпленої конституційно-правової моделі взаємодії держави, її 

органів та суб’єктів місцевого самоврядування в процесі реалізації соціальних прав 

людини та громадянина на місцевому рівні. Пропозиції щодо законодавчого 

закріплення власних повноважень, спрямованих на реалізацію соціальної функції 

місцевого самоврядування та максимальне зменшення кількості делегованих 

повноважень у сфері соціального захисту населення, у сфері житлово-комунального 

господарства, сфері охорони здоров’я були напрацьовані з урахуванням сучасних 

наукових розробок.  

Насамперед, нами взято до уваги дисертаційні дослідження, в яких місцеве 

самоврядування розглядається як самостійний рівень публічної влади, рівноправний 

партнер держави у вирішенні соціальних проблем та результати наукового пошуку 

шляхів оптимальної взаємодії місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 

самоврядування в Україні. Так, А. Р. Крусян ще у 1999 році у дослідженні 

«Взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування в 

Україні» доводить, що в основі теорії і практики взаємодії місцевих органів 

управління (самоврядування) лежать принципи їх конституційно визначеної 

самостійності, поєднання централізації і децентралізації в державному управлінні, 

деконцентрації публічної влади, діалектичний взаємозв’язок державного 

(загального) і місцевого інтересів, виділення питань державного значення, і питань 

місцевого значення [387]. 

Розглядаючи публічну владу як інституціональну складову сучасного 

українського конституціоналізму, А. Р. Крусян розмежовує такі публічно-владні 

інститути, як інститут державної влади та інститут публічно-самоврядної влади та 

обґрунтовує, що публічна влада, будучи інституціональною складовою сучасного 

українського конституціоналізму, повинна відповідати характеристикам, які 

забезпечують її здійснення у напрямі досягнення мети конституціоналізму, що має 

таке вираження: по-перше, це обмеження (самообмеження) державної влади, 

механізм якого включає її соціальне обмеження – громадянським суспільством, 

правове та організаційно-функціональне обмеження…; по-друге, функціонування 

місцевого самоврядування як самостійної, недержавної, місцевої (публічно-
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самоврядної) влади територіальних громад, яка ставить межі поширенню державної 

влади на певні сфери життєдіяльності людини і суспільства, а також взаємодія 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою 

здійснення ефективного місцевого управління для утвердження й забезпечення прав 

і свобод людини; по-третє, обмеження (самообмеження) публічно-самоврядної 

влади владою права, а також її обмеження дією принципу підзвітності та 

відповідальності перед територіальними громадами органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування, що не дозволяє їй виходити за межі інтересів 

територіальних громад. Крім того, до організаційно-функціональних способів її 

обмеження слід віднести субординаційний та реординаційний види взаємодії 

органів місцевого самоврядування з місцевими органами виконавчої влади [388; 

389]. 

Органи державної влади й органи місцевого самоврядування, як дві 

підсистеми, які у своїй сукупності створюють єдину цілісність – систему публічної 

влади, розглядає й П. М. Любченко в дисертаційній роботі «Місцеве 

самоврядування в системі інститутів громадянського суспільства: конституційно-

правовий аспект» [431]. Розглядаючи місцеве самоврядування і державну владу в 

аспекті формування громадянського суспільства, аналізуючи їх взаємодію та 

співвідношення, автор переконує у тому, що відносини держави й місцевого 

самоврядування мають будуватися за принципом взаємодії і противаг. Внаслідок 

такого складного переплетіння інституцій та їх спільних дій народжується і 

зміцнюється нова системна якість, досягається адекватний розвинутим країнам 

рівень відсутності загроз правам і свободам людини й базовим інтересам і цінностям 

суспільства. 

Форми і зміст взаємовідносин органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування мають будуватися відповідно до конституційно-правових засад 

організації публічної влади в Україні, з урахуванням політики децентралізації й 

деконцентрації влади, єдності територіальної основи й чіткого розмежування 

предметів відання. Взаємодія між ними повинна базуватися на чіткій методологічній 

основі та втілюватися в різноманітних організаційно-правових формах. Обмеження 
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державного впливу на сферу місцевого самоврядування має здійснюватися 

одночасно з розширенням контрольних і наглядових функцій з боку територіальних 

громад, у тому числі через інші інститути громадянського суспільства (політичні 

партії, громадські організації, профспілки та ін.). 

Схожими є й погляди О. В. Прієшкіної, яка, розглядаючи місцеве 

самоврядування як основоположний елемент інституціоналізації конституційного 

ладу, виходить з розуміння природи місцевого самоврядування як спеціальної 

форми реалізації публічної влади, яка є відмінною як від державної влади, так і від 

об’єднань громадян, втілює місцеві інтереси територіальних громад в Україні, а 

місце і роль органів місцевого самоврядування в механізмі стабільного забезпечення 

демократичного конституційного ладу відзначається, насамперед, їх неухильною 

здатністю вирішувати чіткі та конкретні завдання на місцевому рівні [574]. 

З класичних позицій державницької теорії місцевого самоврядування 

формулює свій погляд на природу та джерело влади, здійснюваної в процесі 

місцевого самоврядування В. І. Борденюк, який у своїх працях стверджує, що 

йдеться про демократичну систему державного управління, що дістала умовну назву 

місцевого самоврядування, яке є однією з найпоширеніших форм залучення 

громадян до управління державними справами на місцях та наближення влади до 

людини. У дисертаційній роботі «Співвідношення місцевого самоврядування та 

державного управління: конституційно-правові аспекти» [106] сформульовано тезу 

про необхідність відмови від ідеї поділу публічної влади, єдиним носієм і джерелом 

якої є народ, на державну владу та муніципальну владу (владу територіальної 

громади), як такої, що не є продуктивною з огляду як на потреби вітчизняного 

державотворення, так і на потреби розвитку місцевого самоврядування; у зв’язку з 

тим, що концептуальною основою відповідних реформ в Україні стала громадівська 

теорія, розвиток вітчизняного місцевого самоврядування відбувався переважно на 

основі його протиставлення державному управлінню, що й стало однією з причин 

створення суперечливої системи управління на місцях…  

Щодо природи співвідношення функцій держави з функціями місцевого 

самоврядування, то воно визначається В. І. Борденюком закономірностями взаємодії 
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цілого і частин, відповідно до яких частини мають узгоджуватися з цілим у свої 

функціях. У зв’язку з цим у зазначеній науковій роботі, на противагу твердженням 

про громадську природу функцій місцевого самоврядування, обґрунтована ідея про 

похідний характер його функцій від функцій держави. Зокрема, визначено, що 

органи місцевого самоврядування в єдиному контексті з органами державної влади 

беруть участь у реалізації практично всіх функцій держави, але на засадах відносної 

автономії. При розгляді питання співвідношення соціальної функції місцевого 

самоврядування та соціальної функції держави ми ні в якому разі їх не 

протиставляємо, однак ставимо за мету суттєво розширити повноваження інституту 

місцевого самоврядування у вирішенні соціальних питань, реалізація яких 

сприятиме здійсненню соціальної функції, беручи до уваги насамперед соціальні 

інтереси територіальних громад, а не так звану суб’єктивну оцінку доцільності 

прийняття того чи іншого рішення певним представником державного органу.  

Напрацьовані пропозиції щодо розмежування повноважень різних рівнів 

публічної влади в частині реалізації соціальної функції ґрунтуються на досвіді 

європейських країн щодо організації публічної влади, адміністративно-

територіального устрою, зокрема в частині укрупнення низової (базової) ланки 

місцевого самоврядування, конституційного закріплення поняття «місцеве 

самоврядування», гарантій його автономності. Вивчаються необхідність і 

можливість впровадження міжнародно-правових стандартів місцевого 

самоврядування в національне законодавство. Аналіз міжнародного досвіду 

забезпечує з’ясування специфічної соціально-юридичної природи місцевого 

самоврядування, його властивостей, ознак і закономірностей, форми буття. У 

зарубіжних країнах впроваджено різні системи управління на місцевому рівні, вибір 

якої зумовлюється державним режимом, формою державного устрою, різними 

підходами до розуміння сутності і природи державної влади, адміністративно-

територіальним устроєм, національними та історичними особливостями й 

традиціями.  

Незважаючи на очевидні відмінності політико-правових і муніципально-

правових систем зарубіжних держав, органи місцевого самоврядування в них мають 
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подібні функції й вирішують схожі завдання, забезпечуючи життєдіяльність громад. 

Спостерігається тенденція поступової уніфікації правового регулювання статусу 

суб’єктів місцевого самоврядування, форм і методів їх діяльності, що є частиною 

загальносвітового процесу зближення англосаксонської, континентальної та інших 

правових систем.  

Підтвердженням цього слугують конкретні законодавчі джерела, які 

визначають основи місцевого врядування в певній країні та становлять джерельну 

базу проведеного дослідження.  

Так, в дисертаційній роботі проаналізовані положення Закону Іспанії № 7/1985 

від 02 квітня 1985 р. «Про основи місцевого врядування» (зі змінами станом на 

30 грудня 2013 р.); «Закону про децентралізацію» 2011 року Великої Британії; 

Закону «Про місцеве врядування» Фінляндії від 17 березня 1995 р. (зі змінами 

станом на 2012 рік); Закону «Про місцеве врядування» Швеції 1991 року (зі змінами 

станом на 2003 рік); Закону «Про місцеве самоврядування» Естонії від 02 червня 

1993 р. (зі змінами станом на 01 січня 2014 р.); Закону Латвії «Про органи місцевого 

самоврядування» від 19 травня 1994 р. (зі змінами станом на 31 січня 2013 р.); 

Закону Республіки Польща від 08 березня 1990 р. «Про самоврядування гміни»; 

Законів Республіки Польща від 05 червня 1998 р. «Про повітове самоврядування», 

«Про самоврядування воєводства» [211].  

Узагальненню досвіду реформування місцевого управління в країнах 

Європейського Союзу на основі реалізації функціональної концепції (створення 

організацій міжкомунального співробітництва у формі публічно-правових установ, 

поклавши на них функції, які здійснюють нинішні комуни, а також функціонування 

інституту префектури) та органічної (укрупнення адміністративно-територіальних 

одиниць), а також можливості його адаптації в сучасних умовах розвитку України, 

сприяв аналіз наукових праць зарубіжних вчених, зокрема: М. Бернарда [85], 

Е. Ванагса [118], Т. Васильєвої [120], Ф. Вернера [862; 863], Т. Вюртенбергера [139], 

М. Геддеса [850], Б. Грінчеля [697], Ж.-Ф. Девемі [194], Ж. Зіллера [294], 

Е. Какуле [306], С. Левіна [407], А. Ліндбека [411], Ж. Літвака [864], 

С. Монтена [854], Ж.-Л. Поже [549], С. Роббінса [857], Є. Рушковського [847], 
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Дж. Садлера [665], Р. Салтмана [666], І. Темеши та Т. Хорвата [721], 

Н. Топпервін [740], Т. Фленера [849], А. Черкасова [790], В. Чехаріної [793] та ін.  

Межі децентралізації та визначення її форм, моделей, типу обумовлені 

специфікою центрально-локальних відносин, особливостями і потенціалом 

місцевого самоврядування, що існують в кожній окремій державі та відповідають 

особливостям політико-державних та соціальних систем, базовим суспільним 

цінностям відповідної країни.  

Питанням модернізації системи публічної влади в Україні, яка нерозривно 

пов’язана з проблемами децентралізації, становленням та автономізацією рівнів 

самої публічної влади (публічної державної та публічної муніципальної влади) 

значну увагу приділяють й вітчизняні вчені, зокрема М. О. Баймуратов, 

О. В. Батанов, О. М. Бориславська, І. Б. Заверуха, В. В. Кравченко, Я. В. Лазур, 

М. П. Орзіх, В. М. Шаповал, А. Р. Крусян, Х. В. Приходько, М. О. Пухтинський, 

О. В. Петришин, Ю. Г. Барабаш, М. В. Савчин, А. О. Селіванов, О. В. Скрипнюк, 

І. Д. Сліденко, А. Ф. Ткачук, В. Л. Федоренко, Ю. С. Шемшученко та ін. 

Їх наукові напрацювання становлять джерельну базу дисертаційного 

дослідження та сприяють пошуку, адаптації та застосуванню універсальних підходів 

і стандартів при прийнятті рішень щодо оптимальної форми організації публічної 

влади, що забезпечують не тільки залучення людини та її безпосередню участь, а 

налагодження гармонійної взаємодії держави з суспільством і людиною на засадах 

поваги людини та її прав, а також взаємної відповідальності держави і суспільства за 

обраний курс розвитку країни.  

Стан сучасного етапу розвитку конституціоналізму свідчить про відсутність 

загальноприйнятої інтерпретації феномену децентралізації, а отже й про широкі 

можливості законодавця розвивати цей інститут на власний розсуд, виходячи з 

реальних потреб регулювання конституційно-правових відносин в сфері 

функціонування інституту місцевого самоврядування, беручи до уваги 

децентралізацію політичну, адміністративну та фінансову.  

Відсутність сучасної теорії соціальної функції місцевого самоврядування, яка 

з позицій конституційного та муніципального права враховувала б як історичний 
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досвід вирішення соціальних питань силою самої територіальної громади, так і 

досвід інших країн, беручи до уваги складні соціально-економічні та політичні 

реалії українського сьогодення, негативно впливає на якість конституційно-

правового регулювання питань місцевого значення, та як наслідок – на рівень 

практичної реалізації соціальних прав людиною, що у свою чергу є найвищою 

соціальною цінністю та головною метою функціонування інституту місцевого 

самоврядування та соціальної держави в цілому.  

З огляду на це, важливою джерельною базою стали як правові, так і 

політологічні та соціологічні дослідження, які демонструють різноманітність 

підходів та поглядів на місцеву демократію як тип самоврядування, яке є 

автономним, ефективним, відкритим та представницьким, функціонуючим у 

середовищі громадянського суспільства та гарантованих для громадян прав, тобто 

робиться наголос на тому, що без забезпечення прав і свобод система 

самоврядування не може вважатися такою, яка забезпечує функціонування 

демократичного режиму, оскільки саме такий режим вимагає створення 

можливостей для участі громадян у вирішенні локальних справ. В теоретичних 

розробках рівень місцевого самоврядування розглядається як простір, в межах якого 

права людини, насамперед соціальні, та головне, можливості щодо їх реалізації 

повинні бути розширені.  

Дисертаційні роботи останніх років намагаються охопити проблему 

муніципальних прав особистості в умовах формування соціальної державності, а 

також запровадити нові концептуальні підходи до вирішення актуальних проблем 

організаційно-правового забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування 

у відповідних сферах. Так, значний науковий інтерес має дисертаційне дослідження 

О. О. Харченко «Роль органів місцевого самоврядування в становленні локальної 

системи соціального захисту прав матері та дитини» [775], в якому сформульовані 

пропозиції та рекомендації, спрямовані на подальший розвиток та удосконалення 

законодавства щодо формування компетенційних повноважень органів місцевого 

самоврядування у сфері локальної системи соціального захисту прав матері та 

дитини. 
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Процеси комунізації, ефективного функціонування територіальних громад 

значною мірою залежать від гарантованості муніципальних прав жителів-членів 

територіальних громад. Пропозиції щодо необхідності утворення системи нових 

форм судового та позасудового захисту цих прав (зокрема, запровадження інституту 

місцевого уповноваженого з членів територіальної громади), а також вдосконалення 

механізмів соціально-політичної та юридичної відповідальності в системі місцевого 

самоврядування знайшли своє відображення в наукових статтях, тезах доповідей 

сучасних вітчизняних і зарубіжних дослідників.  

Разом з тим, серед ключових муніципально-правових проблем теорії 

соціальної функції місцевого самоврядування, які потребують доктринального 

обґрунтування, ґрунтовного дослідження, відіграють важливу роль у процесі 

подальшого зміцнення основ муніципальної влади, реалізації соціальних прав 

представником будь-якої територіальної громади і які частково знайшли своє 

відображення у працях дисертанта, необхідно назвати:  

– генезис системи уявлень про соціальну функцію місцевого 

самоврядування в аспекті теоретико-методологічного розуміння вчення про місцеве 

самоврядування [231; 240]; 

– децентралізація та субсидіарність як необхідні умови реалізації 

соціальної функції місцевого самоврядування [229]; 

– співвідношення соціальної функції місцевого самоврядування та 

соціальної функції держави [226; 249]; 

– соціальні інтереси територіальних громад та соціальна політика в 

умовах формування соціальної державності [ 239; 243]; 

– соціальні права і свободи людини і громадянина як зміст соціальної 

функції місцевого самоврядування [230; 237; 244]; 

– муніципально-правові проблеми розвитку соціальної функції місцевого 

самоврядування у контексті трансформації взаємовідносин територіальних громад, 

суспільства та держави [227; 238]; 

– теоретико-правові засади механізму реалізації соціальної функції 

місцевого самоврядування [232; 233]; 
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– основні напрями реформування територіальної основи механізму 

реалізації соціальної функції місцевого самоврядування [246; 247]; 

– основні напрями реформування організаційно-правової основи 

механізму реалізації соціальної функції місцевого самоврядування [235; 245]; 

– особливості реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у 

сферах: соціального захисту населення [242]; житлово-комунального 

господарства [241; 247]; охорони здоров’я [228; 234]. 

Кардинальне переосмислення власного досвіду становлення та розвитку 

інституту місцевого самоврядування, а також врахування позитивних результатів 

муніципальних реформ інших країн є вкрай необхідним в процесі пошуку шляхів 

зміцнення правових, територіальних, соціальних, економічних основ місцевого 

самоврядування в цілому, так і механізму реалізації соціальної функції зокрема. 

Тому в роботі використаний значний масив інформаційно-аналітичних матеріалів, 

законодавчих пропозицій та відповідних концепцій, що мають на меті істотно 

підвищити рівень реалізації соціальної функції місцевого самоврядування в 

найважливіших сферах життєдіяльності людини, передусім у сфері соціального 

захисту, охорони здоров’я та житлово-комунального господарства.  

 

1.2 Методи дослідження соціальної функції місцевого самоврядування 

 

Багатоманітність факторів історичного, політико-правового, соціально-

економічного, географічного, культурологічного характеру безпосереднього та 

опосередкованого впливу, що зумовлюють природу місцевого самоврядування, 

сприяє утвердженню думки про те, що місцеве самоврядування є одним з 

найсуперечливіших політико-правових та соціально-економічних явищ. Як 

суспільна реальність, місцеве самоврядування стало об’єктом низки галузей знань, 

які останнім часом інтенсивно формуються в самостійні науки. 

Як свідчить сучасна практика державотворення, функціонування інституту 

місцевого самоврядування пов'язане із конституційними та законотворчими 

процесами в державі; вирішенням щоденних соціальних проблем громадян; 
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територіальною організацією влади; здійсненням державної регіональної політики; 

питаннями національної безпеки держави; іншими проблемами. Відмічені аспекти 

зумовили вивчення місцевого самоврядування як конкретного об'єкта опанування 

наук управління, теорії держави і права, конституційного права, регіональної 

економіки, соціології, політології тощо. 

Безперечно, кожна наука має свій методологічний інструментарій, за 

допомогою якого вона вивчає відповідні соціальні процеси, робить висновки та дає 

пропозиції для практики. Методологія становить одну з найактуальніших та 

найскладніших проблем юридичної науки. Формування сучасної наукової 

методології конституційного права, як зазначав В. Ф. Погорілко, відбувається 

наступним чином: по-перше, шляхом трансформації уже апробованих методів науки 

радянського державного права; по-друге, через запозичення наукової методології, 

яка не визнавалася в науці радянського державного права, але практикувалася у 

зарубіжній науці конституційного права; по-третє, шляхом залучення до 

методологічного апарату науки конституційного права методів, що 

використовуються в інших науках: соціології, політології, психології, статистиці, 

кібернетиці, теорії управління, синергетиці [548, с. 89]. На сьогоднішньому етапі 

розвитку конституційно-правових досліджень методологія виступає каталізатором 

прогресу даної наукової галузі в цілому. Методологія права відіграє не лише 

онтологічну, а й гносеологічну роль у дослідному процесі [322, с. 83]. Не є винятком 

й наука конституційного права. Як зауважує В. Л. Федоренко, на кожному 

історичному етапі свого генезису наука конституційного права виробляла власні 

підходи до категорії «методологія», яка зумовлювалася розвитком соціально-

економічних відносин, науки та їх методології в цілому й конституційного права як 

галузі [757].  

Наукове дослідження повинно базуватися на певній системі принципів, 

прийомів і процедур формування та використання методів пізнання, тобто 

методології. Відповідно в юридичній науці це система підходів, принципів, способів 

(методів) наукового дослідження і водночас теорія про їхнє використання при 

вивченні державно-правової дійсності [719, с. 28]. Якщо в методології юридичної 
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науки система підходів є основою пізнання, то метод можна розглядати як вихідну, 

базисну категорію методології. Істинним може бути не лише результат дослідження, 

а й шлях, що веде до нього [442, с. 7].  

Метод ( в перекл. з гр. metodos – шлях ) – 1) спосіб пізнання дослідження явищ 

природи і суспільного життя; 2) прийом чи спосіб дії [688, с. 315]. Метод науки – це 

спосіб, підхід, інструмент, яким користується певна наука для дослідження 

закономірностей, що становлять її предмет. Це набір різноманітних засобів, які 

використовуються у тій чи іншій науці і дають можливість всебічно пізнати її 

предмет. Тут під методом теоретичного дослідження розуміється сукупність 

прийомів досягнення поставленої мети чи вирішення конкретного дослідницького 

завдання, а під методологією – вчення про використовувану в певній науці систему 

наукових понять, ідей, і методів їх реалізації, що збагачують практичний досвід і 

відображують закони відповідних процесів [436, с. 39]. Сила методу полягає у тому, 

що він дозволяє досліднику орієнтуватися у фактичному матеріалі, аналізувати та 

синтезувати його, науково збагачувати [710, с. 140; 494, с. 8].  

Основною характерною рисою сучасної науки є плюралізм теорій, концепцій і 

доктрин, вчень, що знайшли відповідне відображення і в правознавстві, сучасному 

стану якого притаманна різноманітність підходів до визначення сутності, змісту, 

форм існування права, коли поряд з нормативним розвиваються інші підходи до 

праворозуміння – соціологічний, системний, аксіологічний, функціональний 

тощо [727, с. 88]. При цьому варто зазначити, що наукові школи й надалі 

використовують методологічну базу, сформовану в минулому, однак, як зазначає 

В. М. Селіванов, широке коло фундаментальних проблем у сфері права і державного 

управління, обумовлених новими соціальними проблемами, потребує свого 

невідкладного розв’язання, але на базі нової методології та теорії. При цьому вчений 

серед підходів до пізнання та перетворення правової дійсності виділяє наступні: 

єдність конкретно-історичного і логічного; діалектичність; системність; філософські 

узагальнення; раціональне та ірраціональне; порівняльно-критичний аналіз [670, 

с. 336].  
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Як зауважують Ю. С. Шемшученко та О. В. Скрипнюк, позитивізм у тій 

формі, в якій він застосовувався у радянській юридичній науці вичерпав свій 

потенціал і можливості. Натомість адаптація українськими вченими позитивізму до 

сучасних політико-правових реалій, у поєднанні з новою західноєвропейською 

методологією пізнання юридичних явищ, сприяла утвердженню неопозитивістської 

методології. Але такий стан речей у методології конституційно-правових 

досліджень є тимчасовим, компромісним. Очевидно, що на сьогодні настав час для 

формування пост позитивістської методології пізнання конституційно-правових 

явищ і процесів. Вирішення цього завдання є магістральним напрямом розвитку 

науки конституційного права в Україні. Наголошують на тому, що сучасна 

вітчизняна юридична наука перебуває в пошуку універсального методологічного 

інструментарію пізнання правової реальності. При цьому методи не застосовуються 

поодинці. Як правило, в основі будь-якого конкретного дослідження покладена 

певна методологія, яка, врешті, й визначає світогляд ученого-

конституціоналіста [808, с. 17].  

Метод науки муніципального права є сукупністю способів і прийомів 

всебічного пізнання місцевого самоврядування як суспільної реальності. Він 

зумовлений конкретно-історичним рівнем пізнання і практики. Досліджуючи 

принципи та методи діяльності органів місцевого самоврядування, В. С. Куйбіда 

виходить з того, що структуру методу місцевого самоврядування, як і будь-якої 

іншої науки, можна представити у вигляді трьох блоків: теоретичного – світоглядні 

положення, концепції і теоретичні принципи, які становлять зміст пізнання; 

методичного – методичні прийоми, котрі відповідають специфіці предмета, що 

вивчається; технічного – прийоми, які застосовуються для фіксації фактів, 

спрямування ходу дослідження, оформлення його результатів [394, с. 47, 48].  

Вибір методів наукових досліджень зумовлюється рядом чинників і 

насамперед об’єктом і предметом дослідження, умовами здійснення наукових 

досліджень. Як зазначає О. М. Лощихін, роль кожного методу і навіть усіх методів 

не варто фетишизувати чи абсолютизувати, як не варто їх і недооцінювати. Їх треба 

використовувати з урахуванням характеру дослідження, можливостей і потреб 
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використання кожного методу. Сьогодні використання методів усіх і кожного – є 

добровільною справою дослідника, але визначально обов’язково треба визначитися 

із набором, системою методів, які використовуватимуться під час дослідження [418, 

с. 18].  

Водночас варто погодитися з тим, що нове бачення сучасної людини у 

контексті становлення інститутів демократичної державності, муніципалізму та 

формування реалістичної моделі місцевого самоврядування, детермінує вимоги 

переорієнтації діяльності публічної влади в цілому та муніципальної влади, зокрема, 

до суто людських проблем, аналізу процесів її організації та функціонування через 

призму людського виміру, дослідити які можна за рахунок специфічної комбінації 

методів і особливого понятійного апарату соціальної філософії, соціології, 

політології, психології та сучасної юридичної теорії [527, с. 91].  

Відповідно, методи, які складають основу методології і дозволяють 

побудувати цілісну систему знання про людину, що сприяє її адекватному 

розумінню у всіх складних взаєминах зі світом, суспільством, державою, місцевими 

співтовариствами та іншими індивідами є онтологічний, гносеологічний, логіко-

історичний, діалектичний, синергетичний, феноменологічний, герменевтичний, 

системний, структурний, функціональний [171, с. 24].  

Визначаючи методологічні підходи до дослідження соціальної функції 

місцевого самоврядування, ми переконані у необхідності застосування різних 

наукових методів, які взаємодоповнюючи один одного дозволять дослідити увесь 

комплекс теоретико-правових проблем визначення, закріплення та реалізації 

соціальної функції місцевого самоврядування в умовах формування соціальної 

держави та розвитку громадянського суспільства.  

Так, методологічну основу роботи складають насамперед загальнонаукові 

методи наукового пізнання соціальних явищ і процесів, у тому числі й державно-

правових (діалектичний, системного аналізу, синергетичний, соціологічний) та 

спеціальні (порівняльно-правовий, нормативно-логічний, структурно-

функціональний, історико-юридичний, методи переходу від загального до 

особливого, від абстрактного до конкретного тощо). 
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Загальнонаукові методи – це філософські, світоглядні підходи, які виражають 

найбільш універсальні принципи мислення. В основу дослідження муніципально-

правової дійсності покладено загальнонауковий метод діалектики. Дослідження 

соціальної функції місцевого самоврядування з позицій діалектики дозволяє 

всебічно, повно, об’єктивно розглянути правові поняття, категорії, концепції, 

конструкції, гіпотези, доктрини, парадигми, явища і процеси.  

Відповідно до вимог діалектики усі державно-правові явища мають 

розглядатися у взаємному зв’язку між собою й суспільним життям, у їх взаємодії та 

взаємовпливах. Вони вивчаються не в статиці, а в динаміці, на основі таких законів, 

як перехід від поступових кількісних змін до конкретних якісних перетворень; 

боротьба суперечностей між старим та новим; між тим, що відживає й тим, що 

народжується; заперечення в суспільному житті, з якими пов’язані виникнення, 

розвиток і функціонування державно-правових явищ. Ці закони діалектики 

нерозривні з логічними засобами пізнання, котрі в загальному ланцюгу 

пізнавального процесу спираються на вироблені діалектикою такі філософські 

категорії, як «зміст», «форми», «сутність», «явище», «причини», «наслідок» та ін., 

що слугують інструментом проникнення у природу досліджуваного явища.  

Діалектичний метод використовувався при дослідженні первісної сутності 

явища місцевого самоврядування та його еволюції як виду публічної влади, 

загального і особливого у діяльності суб’єктів місцевого самоврядування та органів 

державного управління, змісту та форм такої діяльності. Саме діалектичний метод 

дозволяє з’ясувати сутність та зміст соціальної функції місцевого самоврядування, 

розглянути динаміку її подальшого розвитку, обумовлену еволюцією самого 

інституту місцевого самоврядування та сучасними політичними, економічними, 

соціальними, культурними та іншими процесами, які відбуваються в суспільстві та 

державі.  

Такий підхід дозволяє виявляти та вирішувати муніципально-правові 

проблеми, які виникають у суспільстві, зокрема й проблеми реалізації соціальної 

функції місцевого самоврядування, розкрити діалектичну єдність і детермінованість 
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загальних процесів формування правової, демократичної та соціальної держави в 

Україні з інституалізацією громадянського суспільства. 

Застосування цього методу дозволяє розглянути зв’язок інституту місцевого 

самоврядування з державою, іншими інститутами політичної організації суспільства 

безпосередньо в контексті реалізації соціальної функції в різних сферах 

життєдіяльності особи.  

Так, розмежовуючи соціальну функцію місцевого самоврядування та 

соціальну функцію держави, беремо до уваги насамперед діалектику взаємовідносин 

держави і громадянського суспільства. Правове регулювання відносин у сфері 

громадянського суспільства та територіальних громад відбувається як за 

ініціативою держави та її органів, так і у результаті впливу на них інститутів та 

асоціацій громадянського суспільства. Із урахуванням рівня демократії, соціальної 

активності, політичної та правової культури у суспільстві на одних етапах у 

розвитку громадянського суспільства та місцевого самоврядування рушійна роль 

належить державі, на інших етапах – самому громадянському суспільству та його 

інститутам. В умовах громадянського суспільства змінюється уявлення про людину 

як «гвинтик» державного механізму. Громадянське суспільство має сприяти тому, 

щоб особа могла якнайповніше розкрити свою індивідуальність, досягти успіхів у 

будь-якій справі, отримати суспільне визнання. Тому перед сучасною Українською 

державою постає важливе завдання – утворення, насамперед за допомогою 

законодавства, умов для формування громадянського суспільства та прояву 

громадських, самодіяльних засад у локально-територіальному та індивідуально-

особистісному вимірі. Саме умов, а не рамок, оскільки такі прояви можливі лише за 

наявності спільного інтересу та свободи участі. У цьому сенсі місцеве 

самоврядування – ідеальна сфера, де стає можливим подолання взаємного 

відчуження, соціальної самотності людей [346, с. 678], вирішення соціальних 

проблем. Тому діалектика взаємодії територіальних громад, громадянського 

суспільства та соціальної держави є об’єктивною основою формування соціальної 

функції місцевого самоврядування. Врахування соціальних інтересів територіальних 

громад в процесі визначення основних напрямів соціальної політики у 
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територіальній громаді в умовах формування соціальної державності є запорукою 

належної реалізації соціальних прав та свобод людини та громадянина, які 

становлять зміст соціальної функції місцевого самоврядування.  

Діалектика є осягненням суперечностей у їх єдності. Протилежності тотожні, 

але будь-яка тотожність – це завжди і відмінність, а розвиток є процесом переходу 

явища з одного якісного стану до іншого. Протилежності діалектично єдині, тобто 

не існують одна без одної. Єдність протилежностей полягає у збігу їх у певних 

властивостях і тенденціях розвитку, в їх взаємопроникненні одна в одну, тобто в 

їхній тотожності. «Боротьба» протилежностей – джерело будь-якого розвитку.  

Місцеве самоврядування (як складова суспільства) об’єктивно є в 

«конструктивній опозиції» до держави, особливо в питаннях захисту інтересів 

територіальних громад. Ця обставина вимагає або побудови складної процедури 

узгодження інтересів держави і територіальних громад, або посилення тиску органів 

державної влади на місцеве самоврядування. Таким чином виникає протиріччя: з 

одного боку, держава з метою забезпечення стабільності зацікавлена у зміцненні 

місцевого самоврядування, з іншого – вона часто чинить тиск на «конструктивну 

опозицію», використовуючи адміністративні механізми[394, с. 16]. 

Ще одне протиріччя викристалізувалося у процесі здійснення реформи 

місцевого самоврядування (реформа «зверху») і стосується методів та підходів його 

реалізації. Місцеве самоврядування за своєю природою суперечить державному 

диктату і може розвиватися тільки в умовах свободи. Місцеве самоврядування і 

державне управління в рамках єдиної адміністративної системи несумісні. Держава 

зацікавлена в розвитку місцевого самоврядування і змушена цьому сприяти. Але, як 

наголошує В. С. Куйбіда, дуже важливо, щоб державна опіка не була зайвою, 

обмежуючою, щоб держава в обіймах не задушила місцеве самоврядування. Місцеве 

самоврядування повинно виростати і розвиватися «знизу» природним шляхом за 

підтримки держави і під її контролем [394, с. 17]. Розвиваючи місцеве 

самоврядування, держава повинна надати йому самостійність для розкриття 

потенціалу людини і місцевих громад. На розв’язанні зазначених протиріч, що 

існують між місцевим самоврядуванням і державою, повинна будуватися система 



 45 

державної підтримки місцевого самоврядування. Інакше кажучи, місцеве 

самоврядування без державної підтримки сформуватися не може, але водночас воно 

потребує і надійного захисту від неї ж.  

В галузях конституційного та муніципального права пізнавальні можливості 

діалектичного методу можуть бути використані при аналізі конституційних 

процесів, які перебувають в постійному русі, стані змін та розвитку. Особливо це 

притаманно для суспільств та держав, де під впливом різних чинників відбувається 

швидка зміна суспільних відносин, які в свою чергу зумовлюють потребу в зміні 

конституційного законодавства або ж проведенні радикальних конституційних 

реформ. Тому одним з основних призначень діалектичного методу є узагальнення 

результатів еволюції інституту місцевого самоврядування, особливо в частині його 

функцій та визначення на цій основі закономірностей та тенденцій його подальшого 

розвитку в цілому та функцій зокрема. 

Всі об’єкти (предмети, явища, процеси) і кожен окремо завжди перебувають у 

зв’язку, взаємодії і розвитку, мають історію і причини виникнення, становлення та 

функціонування, утворюють системну цілісність. Діалектичні принципи системності 

і цілісності відображають зв’язки і взаємодії між елементами об’єкта як системи і як 

цілого. Вони передбачають вивчення об’єктів у їх зв’язку із середовищем, зовнішнім 

оточенням і одночасно з виокремленням їх елементів, властивостей і функцій. 

Тому одним з первинних щодо дослідження соціальної функції місцевого 

самоврядування постає системний метод пізнання. Його сутність у юридичній науці 

полягає в тому, що досліджуване явище розглядається як певна система, включена 

до системи більш високого порядку, яка виконує в ній певні функції та пов’язана з 

нею різноманітними зв’язками [757, с. 15]. Завдяки застосуванню відповідної 

системної методології вдалося виявити сутність і зміст соціальної функції місцевого 

самоврядування у контексті усієї парадигми багатовимірної системи сучасного 

конституційного права [145, с. 42].  

Місцеве самоврядування є системним суспільним явищем та організаційно-

структурованим інститутом. Так, під системним суспільним явищем розуміється 

форма співіснування людей, які об’єднані демократичними цінностями рівності, 
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справедливості і свободи, а під організаційно – структурованим інститутом – засіб 

здійснення управлінських дій з організації життєдіяльності на місцевому рівні. Мова 

йде насамперед про місцеве самоврядування як прояв самоорганізації місцевого 

населення, яка має відбуватися на основі широкої ініціативи, самоорганізації, 

суспільної самодіяльності, а також як організація та регулювання дій з суспільної 

життєдіяльності людей з метою їх упорядкування та збереження. Повноцінне 

функціонування місцевого самоврядування можливе лише за умов, що воно відіграє 

ці дві ролі одночасно. Інакше, місцеве самоврядування буде гальмувати розвиток 

самоврядного процесу та стримувати демократизацію всього суспільства [517, с. 8]. 

В контексті муніципально-правових досліджень, під системою розуміється 

сукупність компонентів, взаємодія та взаємовідношення яких набувають характеру 

взаємосприяння на отримання визначеного, корисного результату. У свою чергу, 

корисний результат (ціль, мета) завдяки зворотним зв’язкам має можливість 

створити таку форму взаємного сприяння між компонентами системи, яка є 

найбільш прийнятною для отримання необхідного результату. Отже, ціль є 

системоутворюючим інструментом, що утворює впорядковану взаємодію між усіма 

компонентами системи [527, с. 93]. В системі місцевого самоврядування причинним 

зв’язком, який пов’язує усі її елементи є вирішення питань місцевого значення [756, 

с. 13]. Останні мають яскраво виражену соціальну спрямованість.  

Тому закономірним та доцільним вважаємо застосування системного методу. 

Системний підхід у дослідженні соціальної функції місцевого самоврядування 

застосований нами при розгляді соціальної функції в системі функцій місцевого 

самоврядування, з’ясуванні її безпосереднього зв’язку з будь-якою іншою функцією, 

притаманною інституту місцевого самоврядування та як наслідок – висновок про 

основне, провідне місце саме соціальної функції місцевого самоврядування, яка 

нерозривно, органічно пов’язана з самою природою місцевого самоврядування, 

ідеєю його виникнення як альтернативи державній владі вирішувати найважливіші 

питання відповідної території власними силами самої територіальної громади та її 

представницьких органів.  
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Системний метод дозволив також дослідити соціальну функцію місцевого 

самоврядування, яка реалізується основними елементами системи місцевого 

самоврядування, зокрема як самими територіальними громадами, так і їх 

представницькими органами (відповідними радами та органами самоорганізації 

населення), проаналізувати соціальну роль кожного елемента системи, який в свою 

чергу є також відповідним системним утворенням та охоплює цілу низку суттєвих 

характеристик, про що й засвідчив системний аналіз кожної з зазначених складових, 

а також дозволив проаналізувати доцільність включення нових елементів до цієї 

системи та яке це матиме практичне значення в цілому для реалізації соціальної 

функції місцевого самоврядування.  

Процеси децентралізації влади, укрупнення територіальних громад, 

реформування адміністративно-територіального устрою, зміцнення основ місцевого 

самоврядування, розширення прав територіальних громад зумовлюють виявлення 

глибинних системних зв’язків, взаємовпливу та взаємообумовленості, тим самим 

засвідчуючи необхідність системного підходу до сучасних процесів та реалій 

побудови Української держави як демократичної, правової, соціальної.  

При аналізі систем із достатньо складними рівнями зв’язків часто виникає 

необхідність застосування структурно-функціонального методу. При цьому варто 

брати до уваги те, що в системі місцевого самоврядування існують різні за 

структурою муніципально-правові відносини: 1) відносини, які виникають у процесі 

вирішення питань місцевого значення шляхом безпосереднього вираження членами 

територіальних громад своєї волі; 2) відносини, пов’язані з діяльністю органів 

місцевого самоврядування, спрямованою на вирішення питань місцевого значення; 

3) відносини, які виникають в процесі реалізації органами місцевого 

самоврядування окремих державних повноважень. Реалізація соціальної функції 

суб’єктами місцевого самоврядування охоплює усі вище зазначені відносини, які 

характеризуються внутрішніми зв’язками відповідних структурних елементів.  

Структурно-функціональний метод дозволив дослідити внутрішню структуру 

соціальної функції місцевого самоврядування з т. зв. єдності її соціального змісту та 

юридичної форми. Саме визначення соціальної функції як напрямів та видів 
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муніципальної діяльності зумовило необхідність дослідження структури такої 

діяльності та аналізу її основних елементів: суб’єктів, об’єктів та способів, засобів 

діяльності. Даний метод сприяв з’ясуванню поняття «функція» та його 

співвідношення з такими поняттями як «цілі», «завдання», «принципи», 

«компетенція», виокремити їх основні складові.  

Крім того, в роботі значна увага приділена питанням реалізації соціальної 

функції в різних сферах: соціального захисту населення, житлово-комунального 

господарства та охорони здоров’я. Соціальна функція місцевого самоврядування 

структурно складається з ряду під функцій, які об’єднані спільною метою – належна 

реалізація відповідних соціальних прав та гідне існування кожної особи, 

представника будь-якої територіальної громади.  

Враховуючи особливості реалізації соціальної функції місцевого 

самоврядування у цих сферах та застосовуючи принципи та підходи структурно-

функціонального методу вдалося розробити механізм реалізації соціальної функції, 

структурними елементами якого є правова, демографічна, організаційна, 

територіальна, матеріально-фінансова складові. 

Дослідження історичного розвитку організаційних форм місцевого 

самоврядування стало можливим завдяки використанню історичного методу.  

Суть самоврядування не можна пізнати, тільки вивчаючи особливості його 

правового регулювання на відповідному етапі розвитку законодавства. Потрібно 

також розуміти і процеси, які відбуваються у суспільстві з часу його виникнення. 

Отже, відшукавши витоки місцевого самоврядування, відшукаємо й витоки його 

функцій. Що є вихідним началом у розвитку функцій як суспільного явища? З точки 

зору сучасної правової доктрини – нормативно-правовий акт, яким визначено не 

лише перелік функцій, але й охарактеризовано їх правовий зміст. Але чи означає це, 

що до прийняття відповідного нормативно-правового акта така функція не існувала 

взагалі? Цікаво, що коли порівняти соціальну природу органів державної влади та 

самоврядних інституцій на різних історичних етапах розвитку, то можна зауважити 

цілу низку явищ, які повторюються. Такими явищами є функції. Не раз може 

проходити видозміна форми виразу функції або оболонки, проте ядро функції 
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залишається ідентичним. Таким чином, протягом всього розвитку людства ми 

можемо спостерігати «слід» конкретної функції, навіть якщо проходили 

трансформації її зовнішнього вираження [394, с. 36]. Прикладом однієї з таких 

функції і є соціальна.  

Історичний метод дозволив дослідити генезис функціональної ролі місцевого 

самоврядування в регулюванні соціальних питань місцевого життя, з’ясувати 

основні муніципально-правові характеристики. Цей метод передбачає розгляд 

правових категорій та інститутів не тільки в межах певної історичної епохи, а й у 

межах певної держави, тобто з урахуванням місцевих традицій, політичної та 

правової культури, що склалися в конкретний історичний період за умови їх 

постійного розвитку. Завдяки історичному методу проаналізовано різні теорії 

організації місцевої влади, бачення природи місцевого самоврядування, які 

покладено в основу тої чи іншої концепції місцевого самоврядування, що є 

теоретико-правовою основою подальшого розвитку соціальної функції місцевого 

самоврядування.  

Пошук шляхів вирішення муніципально-правових проблем розвитку 

соціальної функції місцевого самоврядування у контексті трансформації 

взаємовідносин територіальних громад, суспільства та держави передбачає 

застосування аксіологічного (ціннісного) методу.  

Оперування аксіологічним підходом у перебігу аналізу муніципально-

правових явищ і процесів, у тому числі й муніципально-правових відносин, 

пов’язаних з реалізацією соціальних прав та свобод людини та громадянина, як 

правило, має за мету розкриття змісту основних муніципально-правових цінностей, 

у першу чергу таких, як місцеве самоврядування, муніципалізм і муніципальна 

влада, муніципальні права та свободи, територіальна громада, солідарність, 

справедливість, легітимність, законність, професіоналізм тощо, виявлення 

механізму їх впливу на муніципальну свідомість, поведінку, активність, ініціативу 

жителів – членів територіальних громад і службовців органів місцевого 

самоврядування, їх залежності від стану конституційно-правової регламентації 
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муніципально-правових відносин і чинників культурно-історичного, психологічного 

й соціально-економічного середовища [528, с. 61]. 

Соціально-економічними умовами формування нової парадигми 

муніципальних цінностей є побудова в Україні незалежної, демократичної держави, 

в якій визнається та гарантується місцеве самоврядування, діють принципи 

визнання людини найвищою соціальною цінністю, верховенства права, служіння 

територіальній громаді тощо, що потребує формування в муніципальній свідомості 

нових орієнтирів і цілей суспільного розвитку, муніципальних цінностей, життєвих 

орієнтацій і норм поведінки жителів – членів територіальних громад, депутатів 

місцевих рад, службовців органів місцевого самоврядування. В основі нової 

парадигми муніципальних цінностей мають бути соціальні цінності, створені й 

засвоєні в країнах, у яких муніципалізм і розвинене місцеве самоврядування існують 

багато років і дають позитивні результати для прогресу суспільства, територіальних 

громад і кожного громадянина [528, с. 64]. 

Європейські соціальні цінності можна розділити на: демократичні соціальні 

цінності (принципи народовладдя, верховенство права, законності, гарантії 

соціальних прав особистості, рівність усіх громадян перед законом, знання і 

користування своїми законними правами, виконання громадянських обов’язків, 

свобода особистості, вільний, всебічний і постійний розвиток особистості, 

самостійний вибір способів самореалізації особистості, свобода вибору ідеологічних 

і релігійних переконань, свобода від втручання держави у приватне життя, вільний 

доступ до інформації, пріоритет індивідуального над колективним) і соціальні 

цінності, притаманні ринковій економіці (володіння приватною власністю, 

підприємницька діяльність, конкуренція, соціальна й трудова мобільність, 

диференціація прибутку, активна позиція щодо власного життя, рівність і 

багатоваріантність можливостей) [376, с. 9].  

Реалізація соціальної функції має на меті забезпечити соціальну 

справедливість, соціальне благополуччя жителів відповідних територіальних 

громад, їх соціальну захищеність. Соціальна політика місцевого самоврядування має 

бути спрямована на створення умов, які забезпечать гідне існування людини та її 
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вільний розвиток. Саме така соціальна політика сприятиме впровадженню 

загальнозначущих соціальних цінностей, актуальних для сучасного суспільства: 

національна безпека, національна злагода, збереження, відтворення й розвиток 

природних, демографічних, інтелектуальних та інформаційних ресурсів.  

Досліджуючи соціальну функцію місцевого самоврядування, ми передусім 

виходимо з розуміння громади як специфічної соціально-політичної спільноти 

людей; складний у психологічному плані колектив. Тому вдале застосування 

психологічного підходу сприяло у виборі дієвих форм активного залучення кожного 

представника громади у процес вирішення соціальних проблем на основі взаємної 

довіри, солідарності та неупередженості. Врахування такого підходу дозволило 

напрацювати основні напрями удосконалення демографічної та соціальної 

складових механізму реалізації соціальної функції, насамперед визначення шляхів 

подолання інертності суспільної психології, що прямо відображена у відсутності 

критичної маси людей, повністю налаштованих на трансформаційні перетворення як 

на рівні держави, так і на рівні відповідних громад.  

Місцеве самоврядування як право територіальної громади самостійно 

вирішувати питання місцевого значення є певною автономною сферою, де 

втручання держави має бути мінімальним. Держава має лише визначити правові 

умови функціонування інституту місцевого самоврядування, виходячи з принципів 

повсюдності та субсидіарності. Територіальні громади здатні власними силами 

вирішувати нагальні щоденні соціальні проблеми, розпоряджатися відповідними 

ресурсами з метою підвищення рівня та якості свого життя. Самоорганізація – 

ознака діяльності територіальної громади як соціальної спільноти, тому 

самоорганізаційний процес визначається як суспільний, та такий, що характеризує 

місцеве самоврядування як сферу функціонування громадянського суспільства.  

Самоорганізація територіальних громад є визначальною рисою сучасного 

муніципалізму та вагомим чинником у процесі реалізації соціальної функції 

місцевого самоврядування. З огляду на це, вважаємо за необхідне використання 

методів синергетики, які сприяють вивченню систем, що саморегулюються. 

Водночас, зазначає Г. Г. Абасов, метод синергетики застосовується тільки до явищ, 
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що являють складні відкриті динамічні системи. В методі синергетики втілюється 

синтез історичного методу і системного підходу, породжуючи нову методологічну 

якість [1, с. 97].  

Погоджуємось з твердженням А. В. Осипова про те, що синергетичний підхід 

допомагає розкрити саморозвиток суспільства в напрямку демократизації, чим 

доводить провідну роль самоврядних процесів у справі демократизації всього 

соціуму. Підхід, що має своєю специфікою дослідження самоорганізаційних і 

стихійних процесів у суспільстві, спроможний охарактеризувати стан 

самоорганізаційної активності місцевої спільноти, визначити біфуркаційні точки 

розвитку самоврядних процесів, що збагачує знання про демократію на місцевому 

рівні та значно доповнює дослідження самоврядних процесів. При цьому автор 

акцентує увагу на мережевому підході, який сприяє дослідженню структурних 

зв’язків всередині місцевої громади та в свою чергу підсилює синергетичний підхід. 

Так, мережевий підхід дозволяє показати рівень зв’язків між учасниками 

самоврядного процесу та довести, що горизонтальні стосунки є ефективнішими за 

вертикальні в сучасному світі, а в умовах пострадянського простору мережеві 

стосунки відіграють ще й стабілізуючу роль в політичній системі [518, с. 7, 11].  

Вважаємо за необхідне застосування загальнонаукового методу мережевого 

аналізу, що широко застосовується в сучасних соціальних науках і в цілому 

зосереджує увагу на структурі та силі зв’язків і взаємодій у певній системі 

взаємовідносин, зокрема між суб’єктами мереж (індивідуальними чи 

колективними). Так, застосування принципів та процедур мережевого аналізу 

виявилося необхідним в процесі дослідження умов створення сприятливого для 

інтеграції територіальної громади соціокультурного середовища, яке б активізувало 

роль кожного у житті громади та у виконанні громадою її самоврядних функцій. 

Одним із чинників формування різноманітних міжособистісних зв’язків між 

членами громади та підґрунтям для усвідомлення себе як єдиного колективу є їх 

спільні (соціальні) інтереси, що в свою чергу визначають зміст соціальної політики 

у територіальній громаді, та спрямованість соціальної функції місцевого 

самоврядування.  
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В роботі застосовані й інші соціологічні методи, зокрема, організаційно та 

нормативно-правового проектування, моделювання, тощо. Так, за допомогою 

комунікативних (інформаційних) ресурсів важливо відобразити реальне ставлення 

громади до певних проектів рішень з питань їх життєдіяльності, які готуються та 

вносяться на розгляд відповідними представницькими органами місцевого 

самоврядування, в порядку місцевої ініціативи, участі органів самоорганізації 

населення в тих чи інших соціальних проектах, тощо. 

Зазначені соціологічні методи передбачають отримання різноманітних 

відомостей (інформації), що в подальшому вимагає їх оброблення з метою 

прийняття локальних правових актів, відповідних управлінських рішень.  

У цьому плані становитиме цінність властивий кібернетиці (наука про закони 

управління складними динамічними системами в природі та суспільстві) погляд на 

управління як на інформаційну взаємодію елементів системи управління, що 

допоможе розкрити сутність його функціонального механізму. З таких позицій 

отримання й опрацювання інформації можна розглядати як ядро процесу 

управління, що складається з етапів збирання необхідної інформації для 

встановлення якісної й кількісної характеристики об’єкта управління, для вибору 

оптимального рішення та його здійснення, контролю за виконанням прийнятого 

рішення. За допомогою кібернетичних методів можна вивчати такі питання: 

визначення мети для прийняття управлінського рішення, встановлення критеріїв 

вибору інформації, що надходить до суб’єкта управління, і рішення, яке 

приймається на її підставі, з’ясування найбільш ефективних засобів реалізації й 

контролю за виконанням управлінського рішення та ін. [495, с. 10]. Це свідчить про 

широке використання методів кібернетики при аналізі ефективності діяльності 

суб’єктів місцевого самоврядування, спрямованої на вирішення соціальних проблем 

відповідної території.  

Статистичний метод передбачає використання засобів математичної 

статистики у виявленні тенденцій, що складаються в суспільстві, на основі аналізу 

певних даних. Так, за допомогою цього методу формується місцевий бюджет, 

визначається оптимальний варіант системи місцевих фінансів, оцінюються 
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стратегічні рішення щодо розвитку галузей соціально-культурного та соціально-

побутового призначення, транспортної системи, кількісні показники рівня 

бюджетного забезпечення на рівні територіальних громад та регіонів, показники 

рівня безробіття, кількісні показники щодо осіб, які потребують соціального 

захисту, житлово-комунальних послуг, показники щодо медичного забезпечення, 

наявності медичних закладів, особливо у сільській місцевості, тощо.  

Застосування основних прийомів статистичного методу дозволило нам 

дослідити особливості реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у 

сферах соціального захисту населення, житлово-комунального господарства, 

охорони здоров’я, виявити найбільш гострі проблеми та запропонувати шляхи їх 

вирішення.  

Моделювання як метод дослідження соціальних процесів має важливе 

значення для поглиблення знань, їх додаткової перевірки, для свідомого управління 

суспільними процесами. Кожна наукова модель передбачає виявлення найбільш 

загальних закономірностей розвитку, головних рис того чи іншого явища та дає 

змогу апробувати їх практичну доцільність [488, с. 80]. На початку ХХ ст. особливо 

активно стало впроваджуватися моделювання політичних процесів, що дозволило 

фіксувати еволюцію систем в часі та просторі. З’явилась «моделеутворююча» 

система самоврядування, яка не мала відомих аналогів у світі, і спиралась на власну 

логіку розвитку [819]. 

Основи соціально-економічного моделювання на територіальному рівні були 

закладені сучасним вченим Дж. Форрестером. В його книзі «Динаміка розвитку 

міста» [767] на основі взаємодії трьох функціональних підсистем (ділової сфери, 

житлового фонду і міського населення) була продемонстрована можливість опису 

урбанізаційних процесів в межах окремої міської території. Модель Дж. Форрестера 

дозволяла з високим ступенем впевненості виділити цілий ряд соціально-

економічних характеристик міського життя, таких як зайнятість населення, строки 

життя матеріальних фондів міста чи його ділової активності. Дж. Форрестер 

використав імітаційну модель, в основі якої лежала установка на передбачення 

поведінки моделюючих систем з урахуванням інформації про можливі зміни в 



 55 

них [655, с. 42]. Застосування методу моделювання знайшло своє підтвердження у 

розробці моделі механізму реалізації соціальної функції місцевого самоврядування, 

виходячи з характеристик його правової, організаційної, матеріально-фінансової, 

територіальної основ.  

У побудові оптимальної моделі функціонування територіальної громади в 

контексті децентралізації та укрупнення значну роль відіграє й метод державно-

правового експерименту. Варто згадати вітчизняну муніципальну практику, 

прийняття відповідного Закону України «Про державно-правовий експеримент 

розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені, селищах Буча, Ворзель, 

Гостомель, Коцюбинське Київської області» від 05 квітня 2001 р. [583]. Даний 

експеримент засвідчив необхідність укрупнення громад, що суттєво позначилося на 

рівні життя відповідних громад, які змогли отримати якісні послуги за рахунок 

коштів місцевого бюджету об’єднаної громади. Нажаль, такий експеримент не мав 

свого логічного продовження в інших областях. Разом з тим пошук оптимальної 

моделі організації публічної влади в Україні триває та вимагає певного проміжку 

часу, який дозволить перевірити на практиці ті чи інші ідеї та нововведення.  

В процесі децентралізації важливим кроком у зміцненні місцевого 

самоврядування та ефективній реалізації його функцій мав би стати саме державно-

правовий експеримент укрупнення територіальних громад. У свою чергу, це 

дозволило б прослідкувати не лише кількісні, а й якісні зміни в структурі механізму 

реалізації соціальної функції, а також в житті кожного члена територіальної 

громади. Враховуючи, що навіть з прийняттям відповідного законодавчого акту, 

процес укрупнення є добровільною справою самих громад, що триває й нині, 

можемо розцінювати цей процес як експеримент, який триватиме принаймні ще два 

роки. В Рівненській області у вигляді певного експерименту ще у січні 2013 р. було 

впроваджено в муніципальну практику інститут старости, який засвідчив свою 

ефективність в житті громаді, територіально віддаленої від адміністративного 

центру [537].  

Питання ліквідації місцевих державних адміністрацій та створення нового 

конституційно-правового інституту префектури в контексті децентралізації влади та 
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зміцнення інституту місцевого самоврядування варто теж апробовувати на рівні 

певного регіону. Такий державно-правовий експеримент дозволить краще 

вибудувати систему взаємодії префектів з місцевими органами державної влади та 

найголовніше – з територіальними громадами та їх представницькими органами, 

дотримуючись принципу організаційної та матеріально-фінансової самостійності 

інституту місцевого самоврядування, невтручання у процес реалізації прийнятих 

рішень від імені територіальних громад, уникнути можливості розбалансування 

повноважень різних рівнів публічної влади та на основі цього остаточно визначити 

правовий статус префектів шляхом прийняття відповідного закону.  

З огляду на це, аналіз зарубіжного досвіду з питань децентралізації публічної 

влади та забезпечення ефективності місцевого самоврядування викликає неабиякий 

інтерес, так само й питання можливості використання іноземного досвіду в 

Україні – стають дедалі більш важливими. Жоден законопроект, зауважує 

Ю. С. Шемшученко, не приймається без урахування того, як це було зроблено у 

сусідів [809, с. 40].  

Так, застосувавши порівняльно-правовий метод («порівняння» тлумачиться 

саме як зіставлення чого-небудь з метою виявлення схожості та розбіжностей), нам 

вдалося з’ясувати особливості конституційно-правового регулювання та практики 

функціонування місцевого самоврядування у таких країнах Європи, як Велика 

Британія, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Норвегія, Швеція, Фінляндія, 

Польща, Австрія, Литва, Латвія, Естонія та ін., врахувати можливість екстраполяції 

позитивного досвіду зарубіжних держав у вітчизняну муніципальну практику. 

Компаративістський метод дав можливість усвідомити основні етапи 

муніципальних реформ у зарубіжних країнах, спрямованих на створення 

оптимальних умов життєдіяльності громад та функціонування муніципальних 

органів на основі принципів субсидіарності, демократизації та партнерства; 

напрацювати пропозиції щодо розмежування повноважень місцевого 

самоврядування та повноважень місцевих органів державної влади, уникнення їх 

дублювання в сфері соціального захисту населення, житлово-комунального 

господарства, охорони здоров’я; щодо зміцнення територіальної, організаційної та 
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матеріально-фінансової основи функціонування інституту місцевого 

самоврядування безпосередньо в частині реалізації ним соціальної функції.  

Застосування аналітичного методу дозволило якісно проаналізувати 

літературні джерела, які накопичила наукова думка щодо визначення теоретичних 

засад функціонування місцевого самоврядування в Україні та інших країнах, а 

також сприяло виявленню не лише прогалин в наукових знаннях про соціальну 

функцію як основну його функцію та обґрунтуванню необхідності проведення 

даного дисертаційного дослідження, а й прогалин в правовому регулюванні 

муніципально-правових відносин, які безпосередньо пов’язані з реалізацією 

соціальної функції місцевого самоврядування. Саме стан реальних суспільних 

відносин у сфері місцевого самоврядування спонукав до детального аналізу 

законодавства та пошуку шляхів його удосконалення.  

Поєднання різних підходів та методів наукового аналізу дало змогу зрозуміти 

сучасний етап конституційного процесу в частині децентралізації влади, зміцнення 

місцевого самоврядування, усвідомити його значення в утвердженні та реалізації 

соціальних прав людини, запропонувати власне бачення шляхів вирішення 

муніципально-правових проблем розвитку соціальної функції у контексті 

формування соціальної державності та розвитку громадянського суспільства.  

 

1.3 Розвиток наукових знань про соціальну функцію місцевого 

самоврядування в аспекті теоретико-методологічного розуміння вчення про 

місцеве самоврядування 

 

Становлення та подальший розвиток місцевого самоврядування в Україні 

зумовлені формуванням правової держави та громадянського суспільства, 

інтеграцією України у європейське співтовариство. Місцеве самоврядування є 

необхідним елементом демократичної держави. Упродовж останніх двохсот років 

право на місцеве самоврядування стало конституційно визнаним у більшості країн 

Західної Європи. Конституційні норми цих країн гарантують муніципальним 

органам самостійність та самоорганізацію. Після повалення тоталітарного режиму 
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країни Східної Європи теж включили норми, які гарантують право на 

самоврядування до своїх нових конституцій та прийняли відповідно базові закони. 

Україна за останні п'ятнадцять років зробила важливі кроки на шляху 

становлення та конституційного закріплення основ місцевого самоврядування. За 

цей період в Україні відбулося не тільки реформування структури місцевої влади, а 

й, що не менш важливо, зміна поглядів на місце і роль місцевого самоврядування в 

утвердженні України як європейської демократичної держави.  

Сьогодні не викликає сумнівів необхідність існування інституту місцевого 

самоврядування, але не вщухають дискусії щодо природи місцевого 

самоврядування. Саме тому нагальною потребою є з’ясування суті основних теорій 

(концепцій) місцевого самоврядування; їх вплив на конституційно-правове 

регулювання муніципальних відносин, які виникають з приводу реалізації 

соціальних прав територіальних громад; пошук шляхів удосконалення чинного 

законодавства та вироблення дієвого механізму, який би дозволив ефективно 

реалізувати право територіальної громади на місцеве самоврядування. Адже, 

залежно від того, яку теорію (концепцію) буде покладено в основу реформування 

місцевого самоврядування, таким і стане результат муніципальної реформи. Або ж 

ми отримаємо справжнє місцеве самоврядування, дієздатні територіальні громади, 

які матимуть всі необхідні ресурси для реалізації їх прав на місцевому рівні, або ж 

місцеве самоврядування реалізовуватиме тільки незначну частину повноважень, 

якими буде наділятись з боку органів державної влади, залишиться й надалі 

підзвітним та підконтрольним у виконанні значної частини повноважень та поверне 

Україну до жорсткої централізації і таким чином перетворить її у слабку державу. 

Як свідчить досвід розвинених європейських держав, міцною є держава, яка має 

самостійну, самодостатню муніципальну владу, яка представляє територіальні 

громади, здатна вирішувати нагальні потреби відповідної території та сприяє 

розвитку держави як соціальної. 

Наука про місцеве самоврядування, як справедливо зазначається в спеціальній 

літературі, починалася зі спроби відповісти на запитання, чи здійснює територіальна 

громада та її представницькі органи окрему, відмінну від державної, публічну владу, 
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чи вони реалізують тільки децентралізовані владні повноваження органів державної 

влади.  

Ця спроба вперше знайшла свою експлікацію у контексті теорії природних 

прав громади. Як відомо, вона виникла на початку ХІХ ст. як реакція на 

чиновницьке управління з усіма його негативними сторонами. Внаслідок цього 

увага теоретиків філософії держави і права перемістилася з конституційної монархії 

на представницьку демократію як більш прогресивне втілення ідей правової 

держави, коли в політичній та філософсько-правовій думці відбулися суттєві зміни у 

поглядах на проблеми демократії та суспільної свободи. Цю теорію відстоювали 

Г. Аренс, Н. Гербер, О. Гірке, А. де Токвіль, О. Лабанд, Г. Мауренбрехер, Е. Мейер, 

О. Ресслер, А. Шефлє, Б. Чичерін тощо. Відповідно до неї громадівська 

(комунальна, муніципальна) влада визнавалася четвертою гілкою влади разом із 

законодавчою, виконавчою та судовою. Громада має право на самостійне та 

незалежне від центральної влади існування за своєю природою, причому держава не 

утворює, а тільки визнає громаду.  

Одним з перших, хто звернув увагу на природу місцевого самоврядування, 

самоврядні права громад, був французький державний діяч А. де Токвіль, який у 

праці «Демократія в Америці» писав, що «громада тільки тоді підлягає штату, коли 

йдеться про такий інтерес, який я назвав би громадським, цебто коли справа 

стосується не тільки її самої, а й інших громад. В усьому ж, що належить 

безпосередньо до самої громади, вона й далі залишається незалежною одиницею, і 

серед жителів навряд чи знайдеться хоча б одна людина, яка визнавала б за урядом 

штату право втручатися в управління суто громадівськими справами. Громади 

займаються купівлею та продажем власності, подають позов та захищаються в 

судах, збільшують або ж зменшують обсяги бюджетів, й жодна інша 

адміністративна влада навіть і не подумає цьому перешкоджати. Необхідно 

зазначити, що в громади є певні зобов’язання. Уряд штату тільки встановлює 

принцип взаємостосунків, що ж до безпосереднього виконання цих зобов’язань, то 

тут громада знову вступає у свої власні права. Так, наприклад, обсяг податку справді 

визначається законодавчими зборами штату, але накладає їх та збирає сама громада; 
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наявність школи є неодмінною умовою, однак саме громада будує, оплачує 

будівництво й керує цією школою» [738, с. 67]. Означені концептуальні позиції 

мають важливе теоретико-методологічне значення в аспекті сутнісного розуміння 

функціонально-телеологічної спрямованості діяльності територіальних громад на 

вирішення соціальних питань місцевого значення. 

Близькими до уявлень А. де Токвіля були й погляди М. Ядринцева [826, 

с. 630], який зазначав, що життя суспільства, держави є життя його частин – громад, 

і тільки розвиток цих частин є джерелом розвитку цілого. Загальний прогрес полягає 

в диференціації життя цілого, в уособленні функцій, у самобутньому вдосконаленні 

кожної окремої частини. Провінціям має бути надана якомога більша автономія: це 

дозволить вирішувати «місцеві питання», забезпечить їх розвиток, а тому 

слугуватиме благу всієї держави. Важливою була й думка про те, що без розвитку 

місцевого життя і самодіяльності неможливий вільний правильний розвиток 

суспільства. Такі підходи мають важливе значення з точки зору доктринального 

осмислення соціально-діяльністної характеристики територіальних громад. 

Означена теорія визначає громаду як соціальну основу місцевої влади, яка має 

самостійне природне право на існування як територіальний колектив людей, що 

проживають спільно. Тому право територіальної громади самостійно вирішувати 

питання місцевого значення, регулювати свої власні справи без втручання держави 

має природний та невідчужуваний характер (за певною аналогією з природними 

правами людини). Права громади на самоврядування апріорним шляхом виводилося 

із самої природи громади [488, с. 57].  

Варто сказати, що ідея невідчужуваності та недоторканості прав громад 

викликала розлогу дискусію. Так, О. Кутафін та В. Фадєєв зазначають, що важко 

обґрунтувати невідчужуваність та природний характер прав, зокрема великих 

територіальних самоврядних одиниць, які створені державою [398, с. 44].  

Так чи інакше більшість дослідників зійшлися на таких постулатах: коло 

громадських справ відрізняється від справ державних; громада є суб’єктом прав, які 

їй спеціально належать, а тому державне втручання в її справи неприпустиме; 

органи місцевого самоврядування формує сама територіальна громада; посадові 
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особи самоврядування належать до громадських, а не державних агентів та 

представляють не державу, а громаду.  

Означена теорія разом з теорією громадсько-господарською, яка акцентувала 

увагу на змісті комунальної діяльності, отримали подальший розвиток у 

громадівській теорії місцевого самоврядування. Найбільш відомими її 

представниками були Р. Моль, О. І. Васильчиков, В. М. Лешков, П. М. Подлігайлов, 

М. П. Драгоманов та ін. Громадівська теорія вбачала сутність самоврядування в 

наданні місцевій спільноті права самостійно реалізовувати свої громадські інтереси 

та зберігала за урядовими органами право завідувати тільки державними справами. 

Таким чином її вихідним принципом стало протиставлення територіальної громади 

державі, громадських інтересів – політичним, а тому цілком вмотивованою була 

вимога про те, щоб суспільство та держава дбали про свої власні інтереси. Якщо 

органи самоврядування займаються не державними, а винятково громадськими 

справами, то державі байдуже, як здійснюються ці чужі для неї справи [361, с. 353–

354]. Як слушно зауважував свого часу П. М. Подлігайлов, «за відсутності 

самоврядування центральна влада або повністю ігнорує місцеві інтереси, а 

відповідно і нестатки населення, визначаючи своїм агентам на місцях безумовно 

виконувати тільки свої вимоги, або, бажаючи йти назустріч місцевим нестаткам, 

наказує своїм агентам піклуватися про їх задоволення, чим санкціонує свавілля», 

тому що ці особи є чужими для цієї місцевості та її проблем. «Усі місцеві інтереси 

та нестатки можуть бути добре відомі тільки самому місцевому населенню, яке до 

того ж найбільше зацікавлене в їх правильному задоволенні. Тому ці питання 

повинні розроблятися тією установою, яка для цього є найбільш компетентною – в 

органі самоврядування» [70, с. 25, 28]. Дані висновки набувають особливого 

методологічного значення в аспекті сутнісного розуміння соціальної функції 

самоврядування територіальних громад та ролі органів місцевого самоврядування у 

процесі вирішення соціальних питань місцевого значення. 

Соціальна спрямованість муніципальної діяльності територіальних громад 

доволі рельєфно підкреслюється й М. Драгомановим, який, визначаючи громаду як 

об’єднання на основі спільного інтересу і прагнення до колективного вирішення 
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проблеми, застерігає, що територіальні громади будуть ефективними тільки у тому 

разі, якщо не втратять об’єктивності, тобто не підлягатимуть зовнішньому впливу. 

Люди повинні об’єднуватися в невеликі спілки, товариства, громади, що мають бути 

вільними від будь-яких впливів, в іншому випадку «які-небудь громади будуть 

поневолені робити не те, що вони хотять, і не там, де вони сидять». Формування 

громади, за теорією М. Драгоманова, має здійснюватися на основі дотримання прав 

людини та громадянина. «Громада потрібна людям тільки для того, щоб кожному 

було найліпше. Значить, і громада тільки тоді буде мила кожному, коли вона не 

неволить нікого: бути в ній чи не бути. І громада мусить бути спілкою вільних осіб». 

Вважаємо, що громада і сьогодні може бути дієвою за умови спільності мети, 

інтересів, можливості реалізації ініціативи чи права на захист її спільних інтересів – 

мова йде передусім про соціальні інтереси та спільну мету, яка полягає у 

забезпеченні гідних умов існування.  

Близькими до драгоманівських були погляди С. А. Подолинського, 

прихильника концепції громадівського соціалізму, котрий вважав громаду основою 

демократичної держави, яка є об’єднанням людей для виконання виробничих 

функцій і вирішення громадських справ. С. А. Подолинський підкреслював 

залежність влади, прав і свобод від рівня господарської самостійності громади, 

розвитку продуктивних сил суспільства [77, с. 102]. Основним засобом здійснення 

народом своєї влади, зазначав І. Я. Франко, є громади, що виконують усі функції 

управління суспільством: господарсько-економічну, культурно-освітню, судову. На 

його переконання, новий соціально справедливий устрій базуватиметься на 

широкому самоуправлінні громад і країв, складених з вільних людей і об’єднаних 

вільною федерацією на основі солідарності інтересів, відсутності політичного тиску. 

Сам народ знизу управляє собою, працює на себе, сам освічується та 

захищається [768, с. 174]. «Найліпше те, що самі громади навчаться лучитися 

докупи і вправлятися в своїх ділах без ніяких сторонніх товчків та розпоряджень, 

без ніякого начальства» [768, c.  175]. І. Я. Франко обґрунтовує необхідність 

самостійності громад у прийнятті рішень та ініціативності. «Щоби у справах 

господарських, так само, як і в усяких інших, ніхто не мав права давати громадам 
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які-небудь накази, накидати їм старшину або що, але щоби громади своїм 

господарством управляли, як самі схочуть, ділили його межи своїх громадян, як їм 

випаде ліпше, і видавали частину спільного, громадського добра там і на такі діла, 

на які їм запотребиться» [768, c.  175 ] .  

Натомість самоврядування як одну з форм організації місцевого державного 

управління розглядає державницька теорія. Будь-яке управління публічного 

характеру є справою державною. Основні положення державної теорії розроблені 

німецькими вченими Л. Штейном і Р. Гнейстом та знайшли своє продовження в 

працях В. Безобразова, А. Градовського, М. Лазаревського, М. Коркунова, 

Б. Нольде, А. Михайловського, А. Тимофеєва та ін., які розглядають 

самоврядування як частку загального державного управління, як особливу 

організацію державної влади на місцях, яка заснована на виборних началах [488, 

с. 60]. Всі повноваження в галузі місцевого самоврядування своїм джерелом мають 

державну владу. Вони базуються на тому, що держава визнає необхідною передачу 

справ на місця, і, по суті, діяльність самоврядування та держави залишається 

однорідною. Ця теорія була повністю відтворена в державному житті радянського 

періоду.  

У науковій літературі сучасного періоду досить часто зустрічаємо розуміння 

місцевого самоврядування як різновиду державної влади. Так, К. Ф. Шеремет 

вважав місцеве самоврядування децентралізованим, справді державним 

управлінням [810, с. 33]. Аналогічним є бачення й В. М. Шаповала, який наголошує, 

що природа місцевого самоврядування випливає з природи більш широкого явища – 

державного владарювання. Різновидом останнього є державне управління. Місцеве 

самоврядування за своєю природою є децентралізованою формою державного 

управління [804, с. 51]; органи місцевого самоврядування є складовою частиною 

системи державного управління [396, с. 17]; влада органів місцевого 

самоврядування за своєю природою і не може бути іншою, ніж владою 

державною [788, с. 85]; між державною владою та владою муніципальною, як і між 

органами, які їх здійснюють, немає принципової різниці. Вони єдині за своєю 

природою» [82, с. 345, 348].  
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Водночас жодна з концепцій, у тому числі й представники державницької 

теорії, не заперечує ролі та значення інституту місцевого самоврядування у 

вирішенні місцевих питань, які мають чітко виражений соціальний характер. Так, 

О. Д. Градовський у докторській дисертації «Історія місцевого управління в Росії» 

(1868 р.) вказує, що органи громадського управління є «установленнями 

додатковими, які доповнюють діяльність органів держави або відають такими 

предметами, які держава виділила з кола своїх піклувань…» [170, c. 426, 429].  

Муніципальне право зарубіжних країн тлумачить муніципальне управління як 

відносно децентралізовану форму державного управління на місцях. 

Муніципалітети не є нерегульованою «державою в державі», але виступають як 

місцеві політичні одиниці з відносно великою незалежністю, яка вписується в 

загальну систему держави. Крім того положення про місцеве самоврядування як 

невід’ємне право населення відповідних адміністративно-територіальних одиниць 

не є актуальним, оскільки місцеві органи «діють як агенти держави, а місцеве 

управління в цілому є інтегральною частиною загального політичного механізму 

управління країною» [855, с. 17]; місцеве самоврядування здійснює «делеговану 

державну владу» [854, с. 31; 790, с. 19]; «чим повніше втягуються місцеві 

територіальні одиниці у здійснення конституційно-правових принципів соціальної 

державності, тим більше вони змушені абстрагуватися від місцевих особливостей та 

слідувати принципам державної політики» [169, с. 107]. «Теорія невід’ємного права 

на місцеве самоврядування повністю мертва, є юридично та соціологічно 

неприйнятною» [836, с. 64]. Таке твердження пов’язане з панівною у США теорією 

соціального обслуговування, яка трактує функції муніципалітетів як один з проявів 

надкласової природи держави загального добробуту. Одним з основних завдань 

муніципалітетів має стати пропозиція послуг своїм мешканцям, організація 

обслуговування населення. Треба сказати, що становлення та розвиток держави 

загального добробуту, розширення комплексу послуг, які надаються громадянам, 

мало подвійний вплив на соціальну спрямованість функціонування місцевого 

самоврядування. З одного боку, зросла роль місцевих органів в наданні послуг 

населенню, в реалізації урядової політики на місцях, що, своєю чергою, 
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стимулювало зацікавленість держави в ефективності місцевого управління. 

З другого боку, посилилася централізація податкової системи, контроль центру за 

діяльністю місцевого управління. Різка активація ролі держави в галузі місцевих 

фінансів призвела до трансформації традиційного балансу між державним 

контролем за місцевою автономією в економічній сфері, поставивши місцеві органи 

в залежне становище від центральних влад [790, с. 17]. Таким чином, еволюція 

місцевого управління значно посилила державну природу муніципальних інститутів, 

ототожнила місцеві справи із загальнодержавними, поставивши виборні 

муніципальні інституції в сильну адміністративну та фінансову залежність від 

органів державної влади.  

Подвійний характер муніципальної діяльності, а саме самостійність в суто 

місцевих справах та здійснення певних державних функцій на місцевому рівні 

обґрунтовує теорія дуалізму муніципального управління. Дана доктрина місцевого 

самоврядування виходить з того, що самоврядування поєднує у собі елементи 

державного та громадського начал. Як зазначається у муніципально-правовій 

літературі, поступово відбувається переоцінка цінностей місцевої автономії і 

муніципальних свобод. Головний акцент зміщується в бік таких цінностей, як 

раціональність, ефективність, економія. Місцеве самоврядування розглядається вже 

не як загальнодемократична мета, а як засіб для вирішення локальних проблем, 

реалізації інтересів територіальних громад, здійснення на місцях 

загальнодержавного політичного курсу [488, с. 69].  

Синтез державного та громадського у самоврядуванні дуже важливий для 

суспільства, за допомогою єдності цих двох начал вирішуються найважливіші 

громадсько-державні завдання: виключення роздвоєння влади, яка веде до 

політичної нестабільності та послаблення держави та її інститутів; ліквідовується 

розрив між суспільством та державою; породжується спільний інтерес для громадян 

та державних органів, сутність якого полягає в будівництві життя, достойного 

кожної людини та суспільства в цілому; держава більшою мірою входить в курс 

місцевих справ та приймає рішення, сутність яких узгоджується з інтересами людей 

тощо. Однак реалізація цих програмних положень можлива тільки в соціально 
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орієнтованій державі, яка утворює мотивацію та стимули для розвитку ініціативи 

людей [563, с. 87]. З одного боку, муніципальна влада – це влада, що здійснюється в 

рамках загальнодержавної політики, підконтрольна державі і на території держави, а 

з другого, – інструмент самостійної від жорстких державних імперативів організації 

людей, що мають на меті облаштування найкращим чином власного життя і 

вирішення локальних питань життєдіяльності [830, с. 37]. 

Відомий вітчизняний вчений В. Ф. Погорілко один з перших в сучасному 

муніципальному праві наполягав на тому, що місцеве самоврядування 

опосередковує собою відносно самостійний вид влади в системі народовладдя – 

місцеву, муніципальну владу як владу територіальних спільностей [488, с. 7]. 

Аналогічним є бачення й зарубіжних вчених, зокрема Е.П. Григонис [172, с. 222], 

В. Я. Любашиця [427, с. 152, 153], З. Баллейса[861, с. 71], В. Острома [524, с. 128 -

129].  

Інші вітчизняні науковці, зокрема професор В. І. Борденюк, досліджуючи 

співвідношення місцевого самоврядування та державного управління, стверджують, 

що в проектах законів про внесення змін до Конституції України знову 

відображаються ідеї громадівської теорії, яка, протиставляючи місцеве 

самоврядування державному управлінню, виконує роль своєрідного гальма на 

шляху його розвитку. В. І. Борденюк наголошує на тому, що в сучасних умовах 

місцеве самоврядування потрібно розглядати як відносно відокремлену частину 

державного управління, здійснення якого має пов’язуватися з діяльністю не тільки 

органів державної влади, а й органів місцевого самоврядування, а вживаний у 

Конституції України термін «місцеве самоврядування» – як умовну назву 

демократичної системи державного управління на місцях, що передбачає залучення 

громадян до управління державними справами на засадах відносної самостійності в 

межах, визначених Конституцією і законами України. Проте це, на думку автора, не 

означає відмови від використання терміну «місцеве самоврядування», який, з одного 

боку, відображав би відносну автономію територіальних громад (колективів) та 

утворюваних ними органів стосовно центральних органів держави, а з другого, – 

стимулював би розвиток громадянської активності й ініціативи громадян в 
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управлінні державними справами, сприяючи підвищенню їх політико-правової 

культури [106, с. 8]. 

Відсутність єдиного бачення щодо природи місцевого самоврядування 

проявляється передусім у трактуванні вживаного в Основному Законі України 

терміну «місцеве самоврядування». З позицій державницької теорії – це умовна 

назва демократичної системи державного управління на місцях, що передбачає 

залучення громадян до управління державними справами на засадах відносної 

самостійності в межах, визначених Конституцією і законами України; з позицій 

громадівської теорії – це право територіальної громади, яка є первинним суб’єктом 

місцевого самоврядування.  

Слід визнати, що ситуація щодо конституційного закріплення інституту 

місцевого самоврядування є аналогічною. Так, у Конституції Королівства Бельгії, 

прийнятої національним конгресом 07 лютого 1831 р. (діє у редакції 1994 року) було 

закріплено громадівську владу, яка існувала разом із законодавчою, виконавчою та 

судовою владами і була рівноправною з ними. Варто зазначити, що ідеї організації 

громадівського управління, відображені в Конституції Бельгії, належать Ж.-Г. Туре, 

котрий ще у 1790 році сформулював два основні положення вчення про місцеве 

самоврядування: поняття про власні общинні справи, притаманні за своєю 

природою муніципальному управлінню, і поняття про справи державні, що 

передаються державою органам місцевого самоврядування. Особливий наголос 

зроблено на свободі місцевих спільнот розвиватися відповідно до своїх власних 

пріоритетів, тому не дивно, що багато її концептуальних положень збігається з 

положеннями теорії вільної громади [369, с. 178].  

Ця традиція зберігається у бельгійському законодавстві й понині, що 

підтверджує аналіз Конституції Королівства Бельгії, зокрема в ст. 41 зазначається: 

«Винятково комунальні чи провінційні інтереси регулюються комунальними чи 

провінційними радами у відповідності з принципами, закріпленими Конституцією». 

Бельгійська конституційно-правова доктрина без застережень визнає політичний 

характер муніципальної влади комун і провінцій. Водночас сьогодні реалізація 

теорії «вільної громади» у практиці муніципального будівництва у Бельгії 
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здійснюється із певними застереженнями, оскільки передбачає політичне 

протиставлення державної і муніципальної влади. 

У найбільш чистому виді «громадівську (господарську)» концепцію місцевого 

самоврядування втілено у законодавстві Австрійської республіки. Концепція 

місцевого самоврядування, яка склалася в науці конституційного права 

Швейцарської Конфедерації, являє собою синтез теорії «вільної громади» та 

«громадівської (господарської)» теорії місцевого самоврядування. На розвиток 

концепцій місцевого самоврядування, що панують у державно-правовій доктрині 

Швейцарської Конфедерації, суттєво вплинули особливості конституційного 

розвитку цієї держави. Швейцарські конституціоналісти переконані у тому, що 

автономне місцеве самоврядування є основою швейцарського федералізму та 

народовладдя [407, с. 12–13]. Ці доктринальні підходи мають важливе теоретико-

методологічне та прикладне значення в контексті сучасного розуміння 

функціонально-телеологічної спрямованості самоврядування територіальних громад 

та їх ролі у вирішенні соціальних проблем місцевого значення. 

Конституція України не містить прямої норми, де було б зафіксоване правило, 

згідно з яким органи місцевого самоврядування не належать до системи органів 

державної влади, як це передбачено, наприклад, у ст. 12 Конституції Російської 

федерації. Однак Конституція України, визнавши носієм суверенітету і єдиним 

джерелом влади в Україні народ, який здійснює владу безпосередньо і через органи 

державної влади та місцевого самоврядування, у такий спосіб зафіксувала існування 

в державі двох відносно відокремлених органів публічної влади – органів місцевого 

самоврядування та органів державної влади. 

Таким чином, органи місцевого самоврядування не є органами державної 

влади, а відносно самостійним видом влади в системі народовладдя. Європейська 

хартія місцевого самоврядування стоїть переважно на позиціях державницької 

концепції місцевого самоврядування. Конституція України визначає місцеве 

самоврядування як право територіальної громади, тобто виходить з позицій 

громадівської концепції місцевого самоврядування, але при цьому не є до кінця 

послідовною. Так, ч. 2 ст. 19 Основного Закону закріплює принцип, за яким органи 
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місцевого самоврядування зобов’язані діяти тільки на підставі, в межах 

повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України, тобто за 

принципом державницької концепції місцевого самоврядування. Тому необхідно 

внести зміни і закріпити принцип «дозволено все, що прямо не заборонено законом» 

як основоположний для функціонування інституту місцевого самоврядування в 

цілому [231, с. 30].  

На користь державної теорії працює і збереження місцевого самоврядування 

на регіональному рівні саме в такому вигляді: районні та обласні ради 

представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст, однак не 

мають власних виконавчих органів та позбавлені можливості реалізувати прийняті 

власні рішення, крім того, потрапляють фактично в пряму залежність відповідних 

місцевих державних адміністрацій. Аналогічною є ситуація зі здійсненням 

місцевого самоврядування в містах Києві та Севастополі. 

Відповідно до ст. 143 Конституції України, органи місцевого самоврядування 

з питань здійснення територіальними громадами повноважень органів державної 

виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади. До того ж, 

як зазначає, М. О. Баймуратов, колосальний обсяг делегованих повноважень 

фактично унеможливлює здійснення справ громадських [37, с. 10]. Конституція та 

профільний закон про місцеве самоврядування, декларуючи статус територіальної 

громади як провідного, центрального суб’єкта, є «надреволюційними» та безумовно, 

«йдуть далі» навіть Європейської Хартії про місцеве самоврядування, будуючи 

систему місцевого самоврядування крізь призму «людського вимірювання», тобто 

від конкретної особи, людської спільноти, тоді як Хартія керується системою 

бюрократичних інституцій – органів місцевого самоврядування. Саме так 

справедливо характеризують правову основу функціонування місцевого 

самоврядування науковці, які доводять, що ці норми залишаються декларацією, 

динаміки, механізму функціонування територіальних громад, умов для формування 

дієздатного місцевого самоврядування, на жаль, створити не вдалося [488, с. 69].  

Сьогодні Україна стоїть на порозі якісно нового етапу розвитку місцевого 

самоврядування, пов’язаного з проведенням радикальної муніципальної реформи. 



 70 

Адже забезпечення сталого розвитку місцевого самоврядування можливе тільки на 

основі кардинальної зміни вектора державотворення, переходу від концентрації 

влади, повноважень та ресурсів в центрі до їх перерозподілу на користь 

територіальних громад відповідно до принципів Європейської хартії місцевого 

самоврядування, що, власне кажучи, і має визначати спрямованість муніципальної 

реформи. 

Кінцевою метою муніципальної реформи має стати покращення якості 

адміністративних та громадських послуг, що надаються населенню, шляхом 

децентралізації управління, забезпечення соціально-економічного розвитку 

територіальних громад і регіонів на основі належного правового, матеріального і 

фінансового забезпечення місцевого самоврядування, підвищення ефективності 

функціонування владних структур всіх територіальних рівнів та розвитку місцевої 

демократії, перетворення територіальних громад на реального суб’єкта управління. 

Йдеться насамперед про зміцнення інституту місцевого самоврядування, дієвість та 

самодостатність територіальних громад шляхом децентралізації управління та 

втілення принципу субсидіарності. У соціальному плані муніципальна реформа є 

одним із найважливіших питань, складовою, яка буде впливати на покращення 

життя людей, максимально забезпечувати надання якісних та доступних публічних 

послуг та гармонізувати відносини між державою та територіальними громадами, 

узгоджувати їх інтереси тощо. 

Слід зазначити, що розробниками проекту Концепції внесення змін до 

Конституції України [349], який прийняла за основу 21 червня 2013 р. 

Конституційна Асамблея, за основу майбутньої реформи місцевого самоврядування 

взято основні концептуальні положення теорії муніципального дуалізму. Зокрема 

вказується, що конституційне закріплення засад муніципального дуалізму констатує 

можливість органів місцевого самоврядування вирішувати як питання місцевого 

значення, так і брати участь у розв’язанні державних справ шляхом виконання 

делегованих повноважень. Це, як вважають автори проекту, забезпечить 

імплементацію положень Європейської хартії місцевого самоврядування та 

конституювання національних традицій розвитку місцевого самоврядування, а 
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також надасть можливість поєднати визначені Європейською Хартією принципи 

децентралізації публічної влади та субсидіарності у функціонально-

компетенційному механізмі здійснення місцевого самоврядування. 

Отже, у проекті Концепції, як доктринальний базис майбутньої 

конституційної моделі місцевого самоврядування, вже розглядається подвійна 

природа влади місцевого самоврядування та його органів. Виходячи з цієї доктрини, 

місцеве самоврядування розглядається тільки як «варіант державно-суспільного 

регулювання місцевих відносин» та є формою «наближення» державної влади до 

потреб та інтересів населення у локально-територіальних утвореннях [293, с. 3, 12]. 

Існує твердження, що теорія дуалізму місцевого самоврядування повинна 

ґрунтуватися на державній теорії, яка відображає виборність і періодичну 

змінюваність місцевої влади, підзаконний характер інституту місцевого 

самоврядування як одного з рівнів публічної влади. Елементи інших теорій можуть і 

повинні враховуватися у практиці здійснення місцевого самоврядування винятково 

тоді, коли вони не суперечать основним положенням державної теорії [196, с. 25]. 

Вважаємо неприйнятною державницьку теорію місцевого самоврядування, 

оскільки, виходячи з її основних положень, муніципальна влада як самостійний 

повноправний вид публічної влади в Україні не існує взагалі, вона може існувати 

тільки як вид державної влади на місцевому рівні. А це, своєю чергою свідчитиме 

про подальшу неможливість розмежування соціальної функції місцевого 

самоврядування та соціальної функції органів державної влади; що призведе до 

практики дублювання повноважень відповідних органів місцевого самоврядування 

та місцевих органів державної влади та не дозволить втілити в життя основоположні 

принципи місцевого самоврядування – його повсюдності та самостійності тощо.  

Як слушно зауважує О. В. Батанов, конституційно-проектні ініціативи, 

представлені у форматі загального офіційного доктринального бачення майбутньої 

моделі місцевого самоврядування, свідчать, що концептуальне бачення курсу на 

формування громадівської моделі місцевого самоврядування, закладеної у 

Конституції України, фактично девальвується. У цьому плані Україна є яскравим 

негативним прикладом ігнорування як позитивного зарубіжного досвіду 
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муніципального будівництва, так і концептуальних засад демократії, втілених в 

основних теоріях місцевого самоврядування [67, с. 90–91]. 

По суті, сьогодні (як у контексті роботи Конституційної Асамблеї, так і в 

рамках діяльності Конституційної Комісії) в завуальованій формі пропонується 

концептуально-конституційне закріплення державницького начала місцевого 

самоврядування. Під впливом цих ідей у сучасних реформаторських ініціативах 

рельєфно проглядається чергова спроба під прикриттям цінностей демократії та 

свободи, реалізації інтересів населення, об’єднаного територіальною спільністю, 

побудувати таку систему взаємозв’язку територіальних громад та держави, яка б 

забезпечувала державну єдність не на балансі централізму та децентралізму, а на 

переважному розвиткові державного централізму. 

Модель децентралізації та деконцентрації публічної влади, яка пропонується 

саме з позицій державницької теорії, характеризується фактичною імплантацією 

місцевого самоврядування до матерії державного управління, залежністю від 

держави та відсутністю політичних, економічних, управлінських амбіцій. Місцеве 

самоврядування у такому варіанті політико-правового оформлення поєднує в собі 

властивості муніципальних самоврядних колективів та публічної державної влади, 

допускає можливість не тільки юридичного, але й адміністративного втручання у 

свою діяльність, у тому числі й у соціальній сфері місцевого життя. 

Досить часто серед основних причин багатовимірної кризи (політична, 

економічна, соціальна, екологічна, культурна) називають концентрацію влади в 

руках різних еліт, що підтримується і відтворюється системою ринкової економіки 

(в її сьогоднішній інтернаціональній формі) та її політичним доповненням, 

представницькою «демократією», тобто мають на увазі економічну і політичну 

системи, створені на заході буквально два століття тому. В свою чергу це сприяло 

виникненню різноманітних політичних теорій та проектів, одним з яких і став 

теоретичний проект «Демократія участі». Зародився в роботі політичного філософа 

та активіста Такісу Фотопулоса «На шляху до інклюзивної демократії» [198].  

Демократія участі – це політична теорія і політичний проект, які прагнуть до 

прямої демократії, економічної демократії в бездержавній, безгрошовій і 
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безринковій економіці, самоврядування (демократії в соціальній сфері) та 

екологічної демократії. Згідно Арран Гаре, на шляху до всеосяжної демократії 

«пропонує потужну нову інтерпретацію історії та руйнівної динаміки ринку і дає 

надихаюче нове бачення майбутнього, замість неолібералізму та існуючих форм 

соціалізму» [833]. Крім того, як показує Девід Фріман, хоча підхід Фотопулоса «не є 

відкрито анархістським, але все ж анархізм виглядає тією категорією, з якою він 

працює, враховуючи його прихильність до прямої демократії, муніципалізму і 

заперечення держави, грошей і ринкової економіки» [841]. 

Ми в жодному разі не є прихильниками ідей щодо заперечення держави та 

ринкової економіки, однак значний науковий інтерес викликає відведення особливої 

ролі в основних сферах життєдіяльності людини інституту самоврядування. До того 

ж саме доктринальні підходи, сформульовані у рамках анархістських теорій мають 

важливе теоретико-методологічне значення в аспекті сутнісного розуміння 

соціальної функціонально-телеологічної спрямованості діяльності територіальних 

громад. 

Подолання хронічної кризи можливе тільки за допомогою створення нової 

форми політичної, соціальної та економічної організації, яка захищає рівний 

розподіл (використання) влади між громадянами усіх рівнів (політичного, 

соціального, економічного, культурного). Відповідно Змістовна демократія не є 

новою утопією, але є новою формою соціальної організації, націленої на захист 

рівного розподілу (використання) влади на всіх рівнях, спрямованої на усунення 

причин та негативних наслідків сьогоднішньої багатовимірної кризи.  

Змістовна демократія є вищою формою демократії, оскільки відстоює 

інституційні передумови для політичної (прямої) демократії, економічної 

демократії, демократії в соціальній сфері та екологічної демократії. На 

суб'єктивному рівні Змістовна Демократія ґрунтується на свідомому виборі 

громадян. Так, політична демократія передбачає створення інститутів прямої 

демократії, щоб усі рішення приймалися народними зборами, які об’єднують 

громадян на регіональному, національному і континентальному, глобальному 

рівнях. Економічна демократія включає створення інститутів колективної власності 
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ресурсів (ресурсів загального добробуту) та колективного контролю за їх 

використанням з боку народних зборів. Демократія в соціальній сфері 

(самоврядування) передбачає створення інститутів самоорганізації, які орієнтуються 

на основні цілі, визначені народними зборами та потребами громадян, які одночасно 

є і виробниками, і споживачами. Екологічна демократія включає створення 

інститутів і формування культури, які захищатимуть реінтеграцію суспільства і 

природи. Це означає, що метою економічної активності є не сьогоднішній еко-

катастрофічний «розвиток», який користується попитом внаслідок високої 

конкуренції та «вимог» прибутку, а задоволення потреб усіх громадян, щоб можна 

було б забезпечити відповідну якість життя за умови збереження гармонійних 

відносини суспільства і природи [783].  

Система ринкової економіки, яка призвела до того, що більша частина 

«багатства» (ресурсів), сконцентрована в руках меншості, а також до безробіття, 

неповної зайнятості, беззахисності, деградації соціальних послуг та екологічної 

катастрофи, буде замінена новими інститутами демократичного контролю в процесі 

задоволення елементарних потреб усіх громадян, гарантування особистої свободи, 

можливості вибору кожним шляхів задоволення його потреб. Економічна 

демократія захищає тим самим реінтеграцію суспільства з економікою, і заміняє 

ринкову економіку, яка розділяє громадян на привілейованих, які задовольняють 

кожну їх реальну і уявну потребу, і непривілейованих, які не в змозі задовольнити 

навіть елементарні свої потреби. 

Перехід до Змістовної демократії відповідно передбачає формування руху на 

локальному, регіональному, національному рівні, що має на меті замінити систему 

ринкової економіки і представницької «демократії» на інститути прямої 

економічної, екологічної демократії, демократії в соціальній сфері.  

Коли більшість громадян візьмуть принципи змістовної демократії та 

братимуть участь у нових інститутах..., тоді ніяка сила на землі не зможе зупинити 

колапс старої системи, концентрації влади в руках меншості. 

Таким чином самоврядуванню відводиться значна роль у докорінній зміні 

сутності та змісту політичних, економічних, соціальних відносин та перетворенні 
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людини – мешканця як члена територіальної громадина активного учасника 

реформаторських процесів.  

Прихильником ідеї щодо необхідності змінювати саму структуру суспільства: 

суспільні інститути, відносини між людьми, економічну і політичну системи є й 

американський вчений Мюррей Букчин. Він зазначав, що однією з найважливіших 

потреб останніх десятиліть є «нова політика». Її він називав лібертарним 

муніципалізмом, під яким розумів політику, засновану на відродженні прямої 

демократії асамблей в містах, об’єднаннях міських співтовариств у вільну 

конфедерацію на противагу національній державі.  

Концептуальні позиції лібертарного муніципалізму мають унікальне 

теоретико-методологічне значення в контексті розуміння соціальної функціонально-

телеологічної спрямованості діяльності територіальних громад в умовах сучасних 

викликів. Ключовими для цієї теорії є наступні висновки. Місто створило політику 

(з грец. – polis), унікальне середовище, в якому жителі – громадяни збираються 

разом, щоб обговорити проблеми громади та керувати місцевим життям. Місто 

повинне керуватися однією асамблеєю чи може бути поділене на декілька, 

об’єднаних в конфедерацію асамблей. Це залежить від його меж, звідси й 

Арістотелівське розуміння територіальних меж міста: щоб з міських стін можна 

було почути крик про допомогу. Асамблеї можуть функціонувати й на рівні 

кварталу, району чи невеликого містечка, відповідати традиційним ідеалам 

демократії у великому місті, якщо воно децентралізоване.  

У сьогоднішній соціальній ситуації ми втрачаємо ідею міста, громадянства і 

політики як сфери муніципального самоврядування. Процеси урбанізації призводять 

до того, що громадяни стають анонімними виборцями своїх представників. Їх 

основні функції – сплачувати податки, працювати для підтримки сучасного 

суспільства, утримуватись від політичного життя, яке є сферою дій держави і 

чиновників.  

Місто як людський організм, самоврядний муніципалітет вільно і 

конфедеративно асоційований з іншими самоврядними муніципалітетами 

обмежений істотними урбаністичними межами. Громадянин, як активний учасник 
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політики редуційований до пасивного користувача послугами, надання яких 

організоване бюрократичними агентствами. Політика деградує до державного 

управління, мистецтва, що практикують цинічні професійні маніпулятори владою. 

Управління містом нагадує бізнес, який є успішним, якщо отримує фіскальний 

«прибуток» і забезпечує функціонування міських служб, і навпаки, – у випадку 

фіскального «дефіциту» і неефективного функціонування. Етичний зміст міського 

життя, демократичні ідеали і громадянська відповідальність стираються і їх місце 

займає підприємницьке мислення, сконцентроване на прибутку, видатках, прирості 

та зайнятості [110].  

Водночас, як зауважував Мюррей Букчин, влада бюрократизується, 

централізується і концентрується в руках декількох осіб. Влада, яка повинна 

належати народу, позбавлена свого змісту державою і на пів монопольними 

економічними утвореннями – демократія далека від демократії участі, стає чисто 

формальною. Ці проблеми й досі перебувають на порядку денному. Зростання рухів 

громадянських ініціатив у Німеччині, муніципальних рухів у США, намагань 

оживити громадянські ідеали в багатьох європейських країнах, включаючи 

Францію, в якій заново відкривається термін децентралізація, свідчать про наміри 

людей покращити своє соціальне життя. В багатьох містах держава інтенсивно 

скорочуючи громадські служби, залишила вакуум, який міста повинні заповнити 

просто для того, щоб зберегти свою функціональність. Транспорт, житлове 

будівництво і матеріальні потреби задовольняються на місцевому рівні краще у 

порівнянні з минулими періодами. 

Жителі міст вимушені захищати себе самі, навчатись мистецтву спільної 

діяльності і кооперації. Виникає як ідеологічний, так і практичний розрив між 

державою, яка стає бюрократичною, анонімною, віддаленою і муніципалітетом, що 

є окремою від особистого життя сферою діяльності, з якою індивід може 

взаємодіяти прямо, без посередників. Нам не потрібно звертатися до національної 

держави з тим, щоб знайти школу, підходящу роботу та місце проживання, Місто й 

досі залишається тим середовищем, з яким ми вимушені взаємодіяти для того, щоб 

задовольнити свої потреби як соціальних істот. 
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Сьогодні триває пошук шляхів переходу від державного, централізованого до 

громадського та децентралізованого. Громадські рухи можуть висунути вимоги 

комунальної конфедерації як альтернативу сучасній централізації влади. У Прудона, 

який розглядав муніципалітет як важливу арену суспільної діяльності, ми повинні 

навчитись управляти громадою чи полісом шляхом народних зборів (асамблей). 

Кожне суспільство зберігає минуле – ранні лібертарні інститути. Наприклад, 

Американська республіка до цих пір має такі елементи демократії як міські збори, 

які А. Токвіль описав в своїй книзі «Демократія в Америці».  

Подібні явища можна спостерігати в міських співтовариствах – громадах, 

солідарність яких відкриває шлях новій політиці, заснованій на лібертарному 

муніципалізмі, який міг би стати альтернативою і противагою не національній 

державі (як у М. Букчина в праці «Реконструкція суспільства: на шляху до зеленого 

майбутнього» [110]), а відповідним рішенням державних органів, які визначають 

основні засади державної політики на загальнодержавному, регіональному, 

локальному рівнях та у різних сферах місцевого життя, передусім маємо на увазі 

сферу соціальну та економічну. 

Сьогодні беззаперечним фактом є реалізація місцевим самоврядуванням 

соціальної функції, однак зміст та характер самої реалізації буде безпосередньо 

залежати від теоретико-методологічного розуміння природи місцевого 

самоврядування та відповідно від закріпленої в законодавстві тієї чи іншої теорії 

(концепції) організації місцевої влади. При цьому вважаємо, що тільки розуміння 

інституту місцевого самоврядування з позиції громадівської теорії дозволить 

розмежувати соціальну функцію місцевого самоврядування та соціальну функцію, 

яка реалізується місцевими органами державної влади, звільнитися від так званого 

дублювання повноважень абсолютно різних органів публічної влади на місцевому 

рівні, що своєю чергою унеможливлює ефективне функціонування інституту 

місцевого самоврядування шляхом встановлення так званої «адміністративної 

опіки» з боку органів держави, яка досить часто переростає у пряме втручання у 

справи місцевого самоврядування тощо. При цьому неможливою є не тільки 

організаційна, а й фінансова самостійність місцевого самоврядування, що ставить 
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під сумнів реалізацію соціальної функції у будь-якій сфері місцевого життя, 

передусім у сфері соціального захисту населення, житлово-комунального 

господарства, охорони здоров’я. 

Таким чином, сучасний стан розробки в Україні моделі місцевого 

самоврядування, на жаль, не знімає з порядку денного необхідність подальшого 

осмислення самої природи місцевого самоврядування та пошуку найбільш 

оптимального шляху вдосконалення механізму функціонування місцевого 

самоврядування з метою забезпечення справді дієздатних територіальних громад, 

належної реалізації їх соціальних прав та законних інтересів.  

 

Висновки до Розділу 1 

 

1. Наукове пізнання інституту місцевого самоврядування, виявлення 

актуальних проблем його функціонування та шляхів його подальшого розвитку 

обов’язково передбачає розуміння сутності та змісту його функцій, усвідомлення 

провідної ролі соціальної функції в загальній системі функцій, яка органічно 

пов’язана з самою природою місцевого самоврядування та розкриває основне 

призначення цього інституту локальної демократії особливо в умовах формування 

соціальної державності та розвитку громадянського суспільства. 

2. Розробленню наукової теорії соціальної функції місцевого 

самоврядування сприяли аналіз та узагальнення поглядів на проблеми 

функціонування суб’єктів публічно-владних відносин, зокрема комплексний аналіз 

функцій держави, функцій органів державного управління, функцій місцевого 

управління та самоврядування, а також виокремлення соціальної функції в контексті 

загальних проблем теорії держави і права, конституційного, адміністративного 

права тощо. 

3. Основою подальших наукових досліджень доктринальних та 

прикладних проблем реалізації соціальної функції місцевого самоврядування став 

значний масив теоретичних і практичних розробок з питань становлення, організації 

та діяльності суб’єктів місцевого самоврядування, участі кожного з них у процесі 
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вирішення широкого кола питань місцевого значення, переважно які, за своїм 

характером є соціальними.  

4. Аналіз стану розробленості теорії соціальної функції місцевого 

самоврядування засвідчив відсутність у вітчизняній юридичній науці системного 

комплексного дослідження муніципально-правових проблем реалізації соціальної 

функції місцевого самоврядування у контексті формування соціальної держави, 

розвитку громадянського суспільства та окреслив коло першочергових проблем, які 

потребують вирішення. 

5. Ключовими муніципально-правовими проблемами, які потребують 

доктринального обґрунтування, ґрунтовного дослідження та матимуть істотний 

вплив як на законотворчу діяльність, пов’язану з реформуванням органів публічної 

влади на засадах децентралізації та субсидіарності, так і на практичну реалізацію 

соціальних прав людини на рівні відповідної територіальної громади є: визначення 

соціальної функції місцевого самоврядування, аналіз її структури, сутності та змісту 

в умовах формування соціальної державності; визначення місця і ролі у системі 

функцій місцевого самоврядування; розмежування соціальної функції місцевого 

самоврядування та соціальної функції держави; з’ясування суті соціальних інтересів 

територіальних громад та соціальної політики як об’єктивної основи формування 

соціальної функції; визначення теоретико-правових засад механізму реалізації 

соціальної функції місцевого самоврядування; особливостей її здійснення у сфері 

соціального захисту населення, житлово-комунального господарства, охорони 

здоров’я; розробка науково-практичних рекомендацій щодо підвищення 

ефективності соціальної функції місцевого самоврядування на даному етапі 

розвитку України як демократичної та соціальної держави.  

6. Методологічну основу дослідження соціальної функції місцевого 

самоврядування становить сукупність філософсько-світоглядних, загально наукових 

та спеціально наукових принципів та підходів. Поєднання різних підходів та методів 

наукового аналізу дозволило глибше зрозуміти сучасний етап державотворення та 

конституційного процесу в частині децентралізації влади, зміцнення інституту 

місцевого самоврядування, усвідомити його значення в утвердженні та реалізації 
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соціальних прав людини, запропонувати власне бачення шляхів вирішення 

муніципально-правових проблем розвитку соціальної функції у контексті 

формування соціальної державності та розвитку громадянського суспільства.  

7. Ефективність реалізації соціальної функції, її зміст та характер 

залежить від теоретико-методологічного розуміння самої природи місцевого 

самоврядування та відповідно від закріпленої в законодавстві теорії (концепції) 

організації місцевої влади. Аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених 

минулого та сучасності на місцеве самоврядування, його взаємодію з органами 

держави дає підстави стверджувати, що лише громадівський підхід при подальшому 

реформуванні усього масиву муніципального законодавства дозволить побудувати 

справді дієву модель місцевого самоврядування, за якої територіальна громада 

отримає не лише відповідні права, а й передусім реальні можливості істотно 

покращувати якість свого життя шляхом участі як у прийнятті, так і виконанні 

відповідних рішень щодо соціальних питань місцевого значення.  

8. Муніципальна влада є найбільш наближеною до територіальної 

громади, здатна найбільш оперативно, усвідомлюючи відповідальність перед тією ж 

громадою, реагувати на її потреби та зацікавлена в наданні справді якісних 

муніципальних послуг в соціальній сфері, на відміну від державних органів, які 

досить часто керуються не соціальними інтересами та потребами місцевого 

населення, а зовсім іншими чинниками. Виходячи з цього, переконані у 

необхідності втілення в життя основних ідей лібертарного муніципалізму, який 

пропагує відродження прямої демократії, необхідність самоорганізації населення та 

наділення громад широкими повноваженнями, що в свою чергу й забезпечить 

досягнення основної мети сучасної конституційної реформи – децентралізацію 

управління та субсидіарність прийнятих рішень.  
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РОЗДІЛ 2 

ЗАГАЛЬНА КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА 

СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

2.1 Поняття соціальної функції місцевого самоврядування 

 

Місцеве самоврядування є фундаментальною основою розвитку української 

державності. Саме ідея про необхідність встановлення дієвого та сильного місцевого 

самоврядування в Україні як втілення кращих демократичних практик, джерела 

формування культури реальної участі громади у вирішенні місцевих справ, 

наповнення реальним змістом прав територіальних громад має бути ключовою в 

процесі подальшого реформування місцевої публічної влади.  

Реформа місцевого самоврядування мусить визначити напрями, механізми, 

терміни формування ефективного місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади саме з позицій спроможності інституту місцевого самоврядування 

щодо максимального забезпечення надання якісних та доступних публічних послуг, 

укріплення інститутів демократії, захисту інтересів громадян в усіх сферах життя. 

В кінцевому результаті ефективного впровадження муніципальної реформи місцеве 

самоврядування має стати дієвим інструментом, що вибудує якісно нові відносини 

між державою та територіальними громадами, узгодить передусім їх економічні, 

соціальні інтереси. 

Представники політичної, соціологічної та юридичної наук визнають, що 

місцеве самоврядування є не тільки галуззю громадянської самостійності та 

суспільної активності населення, але й специфічним рівнем публічної влади. Сфери 

суспільної життєдіяльності є більше соціальним, ніж юридичним явищем, проте, 

закріплюючись на нормативному рівні в якості предмета діяльності органу, 

посадової чи службової особи стають вже категорією юридичною [2, с. 3]. Тому, 

актуальність глибокого осмислення проблематики місцевого самоврядування з 

точки зору конституційного та муніципального права має не тільки науково-

методологічне і політико-ідеологічне, але й важливе практичне значення. 
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Усвідомлення феномену місцевого самоврядування у повному обсязі дає 

можливість знайти адекватні напрями і форми розвитку демократії на сучасному 

етапі. Актуальність дослідження на сучасному етапі державотворення додатково 

підсилюється тим фактом, що останнім часом спостерігається процес перманентного 

конституційного реформування, особливо в контексті функціонування 

Конституційної комісії [345], одним із завдань якої є узагальнення практики 

виконання норм Конституції України, пропозицій щодо її удосконалення з 

урахуванням сучасних викликів та потреб суспільства. При цьому, одним з 

пріоритетних напрямків конституційного реформування є децентралізація та 

створення усіх необхідних умов для подальшого зміцнення основ функціонування 

інституту місцевого самоврядування.  

З огляду на це, практика державотворення вимагає від доктрини 

конституційного та муніципального права відповідних досліджень з метою пошуку 

оптимальної перспективної моделі місцевого самоврядування, якісно оновлених 

інституційних форм муніципальної демократії. У такому контексті особливої 

значущості набуває проблематика дослідження природи функцій місцевого 

самоврядування, з’ясування сутності, змісту та особливостей кожної з функцій з 

метою розробки ефективного механізму їх реалізації, гарантування невід’ємного 

права територіальної громади на місцеве самоврядування шляхом забезпечення 

безпосередньої участі мешканців відповідної території у вирішенні питань 

місцевого значення, пошук нових форм такої участі тощо.  

Тут важливо пам’ятати про те, що муніципальна влада як окремий вид 

публічної влади за природою, сутністю та діапазоном здійснюваних нею функцій є 

найбільш соціально орієнтованою формою здійснення публічної влади. 

Функціонально-телеологічна цінність місцевого самоврядування полягає у його 

необхідності громадянському суспільству. Важливе функціональне призначення 

муніципальної влади – каталізація формування та вдосконалення громадянського 

суспільства, оскільки тільки свідома участь жителів у процесі утворення гідних 

умов життя на певній території сприяє формуванню у них відповідальності за 

розв’язання місцевих проблем, тим самим підвищуючи їх загальну соціальну та 
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громадянську активність. Ефективне місцеве самоврядування як ланка 

громадянського суспільства має бути передусім зорієнтоване на вирішення питань 

соціального розвитку відповідної території, воно покликане здійснювати 

різноманітні функції у соціальній сфері життя населення. Від участі місцевого 

самоврядування у вирішенні соціальних проблем мешканців відповідної території, 

безпосередньої участі територіальних громад у реалізації соціальних прав та 

відповідних соціальних інтересів кожного їх представника залежить соціальний 

характер держави в цілому.  

Останніми роками в науковій літературі з’явилося багато праць, присвячених 

проблематиці місцевого самоврядування, які, однак, переважно спрямовані на 

з’ясування самої суті цього феномену, тобто намагаються визначити, що таке 

місцеве самоврядування, його поняття, природа його первинного суб’єкта – 

територіальної громади, гарантії місцевого самоврядування, проблеми подальшого 

розвитку муніципальної влади в Україні та пошук шляхів ефективності її 

функціонування в умовах сьогодення тощо. Водночас функції місцевого 

самоврядування часто випадають з поля зору дослідників або ж їм приділяється 

незначна увага. На нашу думку, ці праці мають фрагментарний характер, що 

негативно відображається передусім на стані законодавчої регламентації інституту 

місцевого самоврядування, а відсутність досліджень сутності та змісту соціальної 

функції місцевого самоврядування ставить під сумнів конституційне визначення 

шляхів розвитку України як соціальної держави з розвиненим громадянським 

суспільством.  

Функціональне дослідження є найбільш вдалим шляхом розкриття змісту та 

сутності діяльності інституту місцевого самоврядування. Саме на потребі 

функціонального аналізу муніципальної влади наголошує О. В. Батанов, вважаючи, 

що він сприятиме проникненню у політико-правову природу цього виду публічної 

влади, розкриватиме обсяг, характер і зміст діяльності суб’єктів системи місцевого 

самоврядування – територіальних громад, окремих жителів – членів цих 

територіальних громад, їх мікротериторіальних об’єднань, органів та посадових осіб 

місцевого самоврядування. Тільки за допомогою поняття функцій надається 
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конкретна визначеність цього феномена конституційного права. Повною мірою 

визначивши функції муніципальної влади, можна уявити, яку роль вона відіграє у 

механізмі вирішення питань місцевого значення та надання публічних послуг 

населенню, у громадянському суспільстві, політичній системі суспільства, 

конституційному механізмі взагалі та яке її соціально-політичне призначення [64, 

с. 369].  

Саме динаміка місцевого самоврядування, відображена передусім у його 

функціональній структурі, створює найбільш сприятливі умови для прояву 

особливостей. А тому таким важливим є функціональний аналіз, що передбачає 

прояв цих особливостей, у яких відображаються об’єктивні потреби місцевого 

населення та їх суб’єктивний прояв у правовій основі місцевого самоврядування [11, 

с. 250–251].  

Визначаючи функції місцевого самоврядування, необхідно передусім 

усвідомлювати основні зовнішні ознаки цього виду публічної влади, що дають 

змогу відрізняти їх від функцій інших видів влади та управління, а також близьких 

до них понять (цілі, завдання, повноваження, компетенція тощо). Також одним із 

суттєвих аспектів у розумінні функцій місцевого самоврядування як напрямів і видів 

його здійснення є з’ясування, чому і для чого відповідні суб’єкти місцевого 

самоврядування здійснюють ту чи іншу діяльність та наділяються відповідно до 

закону відповідними владними повноваженнями. На це питання відповідає 

соціальне призначення місцевого самоврядування.  

Категорії «соціальне призначення» та «функції місцевого самоврядування» 

тісно пов’язані та співвідносяться як головна мета визнання муніципальної 

демократії, орієнтир, смислова установка існування місцевого самоврядування і 

його інститутів та засоби, способи, механізм реалізації цього призначення, 

досягнення цілей муніципального розвитку територіальної громади, демократизації 

суспільства та децентралізації публічної влади. Саме тому, як зазначає 

С. В. Лихачов, тільки соціальним призначенням місцевого самоврядування можна 

пояснити неповторний комплекс (систему) його функцій [415, с. 273]. А отже, й 

необхідність комплексного дослідження соціальної функції місцевого 
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самоврядування, яка обумовлена самою природою місцевого самоврядування, 

необхідністю його існування як окремого виду публічної влади, відповідною 

нормативно-правовою регламентацію питань місцевого значення, які є основним 

об’єктом муніципальної діяльності та критерієм результативності функціонування 

суб’єктів місцевого самоврядування.  

Вважаємо, що всебічне ефективне і ґрунтовне дослідження соціальної функції 

має здійснюватися передусім такими способами: шляхом аналізу вітчизняного 

законодавства; ретельного вивчення досвіду функціонування усієї системи 

місцевого самоврядування в Україні; використання досягнень наукової думки в 

галузі муніципального права, а також низки інших правових дисциплін, зокрема 

теорії держави і права, конституційного, адміністративного, фінансового права 

тощо. При цьому належну увагу необхідно приділити позитивному досвіду 

муніципальних реформ у зарубіжних країнах. Адже загальні поняття місцевого 

самоврядування можна осягнути тільки шляхом індукції, емпірично узагальнюючи 

усталені правові форми самоврядування в окремих державах [530, с. 12]. 

Щодо самого поняття « функція», то кожна наука дає своє визначення. Власне 

аналіз таких визначень може і має бути використаний для виведення поняття 

соціальної функції місцевого самоврядування. 

У філософській літературі функція (лат. functio – виконання, здійснення) 

визначається як спосіб діяння речі або елемента системи, що спрямований на 

досягнення певного ефекту [763, с. 564]; службова роль одного з елементів 

соціальної системи у відношенні до іншого чи до системи в цілому; залежність у 

межах цієї системи, за якої зміни в одній частині зумовлені змінами в іншій її 

частині [761, с. 631]; засоби досягнення мети, які базуються на якостях 

системи [642, с. 28]. Таке загальнофілософське розуміння «функцій» дозволить 

об’єктивно розглянути функції будь-яких інститутів, зокрема й місцевого 

самоврядування. 

Соціологія під поняттям «функція» розуміє роль, яку виконує той чи інший 

елемент соціальної системи в її організації як цілого, у здійсненні інтересів 

соціальних груп, класів; залежність між різноманітними соціальними процесами, що 
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виражається у функціональній залежності змінних; соціальна дія, що стала 

стандартизованою, регулюється певними нормами і контролюється соціальними 

інститутами. Таким чином, соціологічний аналіз функції складає ядро 

функціоналізму – методологічного принципу, що передбачає виокремлення об’єкта 

дослідження як цілого, його елементів і виявлення функціональних залежностей як 

між складовими елементами, так і між елементами та соціальним цілим [382, с. 390]. 

Досить своєрідним є підхід Альфреда Редкліф-Брауна, котрий акцентував увагу на 

тому, що поняття «функція» тягне за собою поняття про структуру. В людському 

суспільстві соціальна структура як ціле може спостерігатися тільки в процесі її 

функціонування. Таким чином функція – це внесок, зроблений діяльністю окремої 

частини якогось цілого, до якого ця частина включена. Функція конкретної 

соціальної практики – це її внесок у загальне соціальне життя, тобто у 

функціонування соціальної системи в цілому [659, с. 20].  

Теорія соціального управління, виходячи з того, що функція – діяльність, 

спрямована на досягнення цілі, визначає функцію управління як особливий вид 

діяльності, що виявляє напрям або стадію здійснення суб’єктом управління 

цілеспрямованої, керованої дії на об’єкт управління; основні види діяльності, які 

відображають спрямування або стадії здійснення цілеспрямованого впливу на 

зв’язки та відношення людей в процесі життєдіяльності суспільства і управління 

ним [821, с. 345]; найбільш стійкі, відносно самостійні види діяльності [72, с. 64; 

521, с. 53]. Місце, яке займають функції управління в системі можна зобразити за 

схемою: ціль – завдання – функції. Усі функції діють в єдності та взаємозв’язку, але 

перехід від одного соціального управління до іншого супроводжується змінами їх 

змісту. Водночас усі функції потребують відповідного організаційного 

забезпечення [728, с. 74].  

Таким чином, теорією соціального управління розроблена концепція 

загальних функцій, які притаманні усім органам. Використовуючи метод аналогії, 

подана характеристика функцій має безпосереднє відношення й до функцій 

місцевого самоврядування, оскільки їм притаманні такі властивості, як загальність, 

постійність, самостійність тощо.  
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У сфері державного управління, адміністративного права функції визначають 

як частину управлінської діяльності держави, яку здійснюють на основі закону чи 

іншого правового акта органи виконавчої влади притаманними їм методами для 

виконання завдань державного управління. Побіжно зазначається, що функції 

управління як поняття – це певний напрям спеціалізованої діяльності виконавчої 

влади, зміст якої характеризується однорідністю та цільовою спрямованістю. 

Функція управління пов’язує в одне ціле запланований результат, практичну 

діяльність щодо виконання намічених завдань та одержаний результат [6, с. 50; 9, 

с. 11;  28, c. 20; 29, c. 207]. 

Наука конституційного права містить визначення функцій державної влади 

«як передбачені Конституцією та законами напрями або види її здійснення» [512, 

с. 9], а функцій органів публічної влади як «об’єктивно зумовлені основні напрями 

їх діяльності, які виникають і розвиваються відповідно до цілей і завдань 

державного механізму, забезпечують поділ праці всередині нього, характеризуються 

певною стійкістю, відображають сутність та соціальне призначення цих органів» 

Таким чином, функції мають об’єктивний характер, вони зумовлені потребами 

суспільства, і визначаються залежно від основних завдань, що стоять перед 

державою в цілому в конкретно історичних умовах. Функції органів публічної влади 

характеризуються достатньою стабільністю. Це значить, що вони еволюціонують 

тільки завдяки радикальним політичним, соціально-економічним перетворенням, 

зміні державної організації, її пріоритетів [204, с. 53–54]. Функції органів публічної 

влади є похідними від функцій держави. Адже, якщо перші – це основні напрями її 

діяльності, якими зумовлена робота всього публічно-владного механізму і кожного з 

органів, то функції окремого органу публічної влади – це основні сторони його 

соціального призначення, що відображається в основних напрямах його діяльності із 

здійснення функцій і завдань держави в цілому. Таким чином, функції органів 

публічної влади та їх зміст визначаються функціями та завданнями держави, а тому 

зміна останніх зазвичай супроводжується зміною функцій та завдань її органів.  

Щодо функцій держави, то в юридичній літературі сформульовані різні 

визначення. На функціональних характеристиках держави акцентували увагу ще на 
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рубежі XIX–XX ст. Л. Дюгі [253, с. 55] та Г. Еллінек [257, с. 567]. Також проблема 

визначення функцій держави постійно перебувала й в центрі уваги радянської 

юридичної науки [51, с. 199; 54, с. 55; 549, с. 7; 746, с. 3; 766, с. 5; 792, с. 32]. 

Спільність тогочасних поглядів на сутність функцій держави відтворена у самому 

концептуальному підході до визначення її функцій, які, опосередковуючи собою 

діяльність держави, відображають передусім основні напрями і види її діяльності. 

Важливо зауважити, що в юридичній літературі радянського періоду 

спостерігалася тенденція відходу від традиційної класифікації функцій та 

збільшення їх кількості. Так, наприклад, самостійною внутрішньою функцією 

вважалася функція забезпечення добробуту населення (як зазначає О. М. Лощихін, 

праобраз соціальної функції держави у її сучасному розумінні) [418, с. 95]. 

М. Г. Александров визначав цю функцію як турботу про матеріально-побутові і 

соціально-культурні інтереси громадян [13, с. 69]. Виділяли функцію задоволення 

побутових потреб населення; функцію забезпечення добробуту, (соціального 

забезпечення, соціального страхування, охорони здоров’я, турботи про матір та 

дитину тощо); функцію забезпечення непрацездатних та людей похилого віку; 

функцію щодо надання соціальних послуг; функцію охорони здоров’я населення. 

Були також спроби виділити функцію соціального страхування і соціального 

забезпечення, поліпшення житлово-комунальних умов життя тощо [113, с. 1–4; 370, 

с. 82; 557, с. 25; 283, с. 127; 310, с. 12]. Вважаємо, що всі вище перелічені «функції» 

не мають самостійного характеру, а є складовими соціальної функції та 

характеризують основні напрями її реалізації.  

Щодо сучасних поглядів, то в контексті теорії держави і права функції 

держави визначають як: об’єктивно зумовлені потребами держави і сутністю 

державної влади однорідні, стійкі напрями її діяльності з задоволення цих 

потреб [511, с. 2, 5]; історично зумовлені основні напрями її діяльності із 

забезпечення основних прав, свобод, умов виконання обов’язків людини і 

громадянина, в яких відображається й конкретизується предмет і зміст діяльності 

держави, виявляється її цивілізаційна сутність і соціальне призначення [722, с. 48]; 

основні (головні) об’єктивно необхідні напрями та види внутрішньої і зовнішньої 
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діяльності, спрямовані на реалізацію завдань для досягнення відповідної мети в 

конкретних формах, за допомогою властивих методів, які виражають суть, соціальне 

призначення держави, роль і місце в суспільстві на певному етапі розвитку [491, 

с. 185]. 

О. В. Бєрмічева визначає соціальну функцію у широкому значенні як такий 

основний напрям діяльності держави, який покликаний забезпечити соціальний 

захист, соціальне забезпечення, охорону здоров’я та нормальні умови життя для 

всього населення і (передусім для тих категорій громадян, які в силу різних 

обставин та об’єктивних умов не можуть повноцінно працювати), а також 

пов’язаний з виділенням необхідних коштів на освіту, відпочинок, будівництво 

доріг, житла, роботу, транспорт і зв’язок тощо [84, с. 9]. Це визначення має дуже 

широкий зміст, включаючи широке коло об’єктів впливу зазначеної функції, 

зокрема соціальні права громадян (право на соціальне забезпечення, на нормальні 

умови життя тощо), культурні (реалізація права на освіту, тощо) та економічні 

(реалізація права на відпочинок). 

Окреслюючи зміст соціальної функції держави, дослідниця також вважає за 

необхідне визначити означений напрямок діяльності держави й у вузькому 

значенні – як функцію соціального захисту, до якого включаються соціальне 

забезпечення громадян з його двома формами – соціальним страхуванням, у тому 

числі й пенсійним, та соціальною допомогою. А оскільки і соціальне забезпечення в 

цілому, і соціальне страхування та соціальна допомога зокрема, направлені на 

забезпечення достатнього життєвого рівня населення, то до соціальної функції 

держави у вузькому значенні слід включити й забезпечення достатнього життєвого 

рівня людини та членів її сім’ї.  

Така експлікація змісту соціальної функції держави знаходить у правничому 

полі значний резонанс. Так, В. Д. Бабкін з цього приводу наголошує на тому, що у 

вирішенні питання соціального захисту визначальна роль належить державі, 

оскільки вона покликана брати на себе цю функцію, регулювати розподільчі 

відносини, фінансувати соціальні програми [34, с. 6]. Особливого значення 

соціальній функції держави надає Д. С. Гвасалія, вважаючи, що через її реалізацію 



 90 

стає можливим виконання основних завдань держави в соціальній сфері. Водночас 

автор зазначає, що соціальна функція різноманітна за змістом і масштабна за 

обсягом діяльності [149, с. 43]. Варто підкреслити, що складовими елементами 

соціальної функції держави є державні програми охорони і зміцнення здоров’я 

населення, заходи для розвитку державної, муніципальної, приватної систем 

охорони здоров’я, заохочення діяльності, що сприяє зміцненню здоров’я людини, 

розвитку фізичної культури і спорту, екологічному і санітарно-епідеміологічному 

добробуту, гарантування мінімального розміру оплати праці, забезпечення 

державної підтримки сімей, материнства, батьківства і дитинства, інвалідів і людей 

похилого віку, розвиток систем соціальних служб, встановлення державних пенсій, 

допомоги та інші гарантії соціального захисту [742, с. 24]. Головним призначенням 

соціальної функції держави є забезпечення суспільного добробуту, тобто гідного 

життя і розвитку кожної людини, створення рівних можливостей для усіх громадян 

у досягненні цього добробуту [724, с. 176; 782, с. 15]. Її здійснення відбувається у 

двох важливих напрямках: перший – забезпечення права кожного на свободу праці, 

зайнятості населення, міграції робочої сили, контролю за безпекою умов праці і 

відповідністю їх вимогам гігієни, соціального забезпечення і страхування; другий – 

соціальний захист тих, хто потребує державної підтримки – безробітних, інвалідів, 

літніх людей, багатодітних сімей, сиріт, дітей в неповних сім’ях, пенсіонерів, 

студентів. В умовах міжнаціональних конфліктів до цієї категорії додаються біженці 

та вимушені переселенці [281, с. 75]. 

Подібними є погляди й інших авторів, які досліджують соціальну функцію 

держави та її особливості [25, с. 18–21; 144, с. 76–81; 492, с. 13–17;  115; 687; 695; 

743, с. 54–61] та ін. 

Так, В. Б. Тропіна, наголошує на тому, що дослідження соціальної функції 

держави переважно має гносеологічне значення, яке дає можливість чітко визначити 

«компетенцію» держави щодо регулювання соціальних процесів, а саме: об’єкти 

соціального регулювання (певні соціальні групи, соціальні явища і процеси) та 

права і обов’язки держави при виконанні нею соціальної функції. А вже залежно від 

конкретних умов розробляється і здійснюється соціальна політика, зміст якої 
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зумовлюється системою соціальних пріоритетів, які виникають на тому чи іншому 

етапі розвитку суспільства. Передусім мова йде про розв’язання проблем, які 

загрожують цілісності і навіть існуванню соціуму (забезпечення достатнього 

життєвого рівня кожної людини, запобігання бідності та надмірній диференціації 

доходів населення, формування системи соціального захисту тощо). Іншою 

складовою соціальної функції держави є забезпечення розвитку соціуму шляхом 

створення умов для всебічної самореалізації соціального потенціалу людини, її 

сутнісних сил як основи (формування і розвиток соціально орієнтованого 

господарства, розвиток соціально-класових відносин на основі формування 

середнього класу, розвиток етнонаціональних, сімейно-шлюбних, територіально-

поселенських, соціально-трудових відносин тощо) [744, с. 80]. 

Визначаючи функції держави як основні (головні) напрями (сторони, види) 

діяльності держави, у яких відображаються та конкретизуються її завдання і мета, 

виявляється її сутність, зміст та соціальне призначення, М. С. Кельман та 

О. Г. Мурашин справедливо зазначають, що більша питома вага загальносоціальних 

функцій, тим вища роль держави як інструмента подолання протиріч, засобу 

досягнення суспільного компромісу, стабілізації суспільних зв’язків. Така роль 

держави вимагає від неї відмови у своїй практичній діяльності від використання 

методів насильства, примусу. Все частіше вона вимушена звертатися до авторитету 

загальнодемократичних, гуманістичних інститутів та ідей, до різних форм участі 

населення у державному та громадському житті, до підтримки організації 

самоврядування… та ін. [321, с. 89]. 

На підставі вищенаведеного, ми доходимо висновку, що кожна наука, 

визначаючи поняття функцій, покладає в основу певні ознаки, елементи «функцій»; 

обґрунтовує взаємообумовленість таких соціальних явищ, як розвиток соціальної 

держави («держави загального добробуту»), становлення інституту місцевого 

самоврядування та формування і реалізація регіональної політики, що дозволяє 

з’ясувати реальну роль місцевого самоврядування у забезпеченні соціальних прав 

громадян в умовах демократизації державного управління; тим самим вбачаючи 
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можливість ефективної реалізації соціальної функції у контексті функціонування 

усіх рівнів публічної влади.  

При цьому центральною ідеєю правого регулювання, яка повинна братися за 

основу в практичній діяльності органів державної влади та місцевого 

самоврядування в Україні у сфері соціальної політики, є захист соціальних прав і 

соціальна спрямованість державно-владної діяльності, змістом якої є допомога і 

турбота, у тому разі, коли людина самостійно не може достатньою мірою 

забезпечувати себе. Від створення всебічних умов для реалізації соціальних прав 

кожною людиною, у тому числі й на достатній життєвий рівень, залежить 

ефективність соціальної політики держави в цілому [457, с. 7].  

Щодо функцій місцевого самоврядування, їх сутності, змісту, структури, 

класифікації, механізму реалізації, то останнім часом в юридичній літературі 

означена проблематика викликає значний науковий інтерес.  

Так, В. С. Журавський, В. О. Серьогін та О. Н. Ярмиш [278, с. 507] функціями 

місцевого самоврядування вважають основні напрями діяльності суб’єктів місцевого 

самоврядування. Диференціюючи самих суб’єктів місцевого самоврядування, 

В. В. Кравченко та М. В. Пітцик, визначають функції місцевого самоврядування як 

основні напрями діяльності територіальних громад, органів місцевого 

самоврядування у вирішенні завдань місцевого самоврядування (муніципальної 

діяльності) [374, с. 72]. В. І. Борденюк функціями місцевого самоврядування називає 

основні сторони його соціально-політичного призначення, що знаходять свій вияв у 

конкретних напрямах діяльності територіальних громад та утворюваних ними 

органів [105, с. 70]. Близькими за значенням є й погляди вчених Російської 

Федерації [108, с. 46; 483, с. 96; 399, с. 120; 35, с. 467; 280, с. 6, 10; 750, с. 320], які 

розглядають функції як основні напрями муніципальної діяльності.  

Досить змістовним, на наш погляд, є визначення, запропоноване 

С. В. Ліхачовим, який вважає, що функції місцевого самоврядування – це основні 

або кардинальні, пріоритетні та постійні напрями і види його здійснення, передусім 

щодо реалізації природного права людини і громадянина на місцеве 

самоврядування; охоплюють основні сторони соціальної спрямованості місцевого 



 93 

самоврядування та призначення щодо вирішення завдань, які входять до кола 

питань місцевого значення; відображають недержавну природу місцевого 

самоврядування (хоча певною мірою суб’єкти місцевого самоврядування беруть 

участь у реалізації функцій державної влади); дають відповідь на питання, чим має 

займатися місцеве самоврядування та розкривають матеріальний зміст публічно-

владної діяльності суб’єктів його системи; характеризують способи, засоби, методи, 

за допомогою яких забезпечується реалізація публічно-владних прерогатив 

місцевого самоврядування [415, с. 274].  

Дослідження функцій місцевого самоврядування, їх сутності та змісту має 

своє логічне продовження у процесі з’ясування сутності та змісту як функцій 

муніципальної влади в цілому, так і основних суб’єктів (елементів, складових) 

системи місцевого самоврядування.  

Так, професор О. В. Батанов, виходить з розуміння функцій муніципальної 

влади як постійних напрямів та видів нормативно регламентованої й організаційно 

забезпеченої публічно-самоврядної діяльності територіальних громад щодо 

вирішення питань місцевого значення, обумовлених об’єктивними потребами 

муніципального розвитку з точки зору внутрішніх і зовнішніх завдань місцевого 

самоврядування, у яких виражаються і конкретизуються сутність та соціальне 

призначення муніципальної влади [64, с. 386–387]. 

Враховуючи те, що основним суб’єктом місцевого самоврядування є 

територіальна громада, яка може самостійно вирішувати питання місцевого 

значення, забезпечуючи поєднання власних інтересів, інтересів певної території із 

загальнодержавними інтересами, їх функції варто розуміти як основні напрями та 

види муніципальної діяльності цих спільностей, які виражають волю і інтереси 

місцевих жителів та забезпечують здійснення ними відносин з державою, її 

органами, суб’єктами місцевого самоврядування в межах Конституції і законів 

України [70, с. 127]. Це визначення стало основоположним у процесі подальшого 

дослідження функцій міст, а також міст, що мають особливий статус в Україні [814, 

c. 12; 780, с. 8].  
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Однак, територіальна громада не завжди вирішує питання місцевого 

самоврядування самостійно, а уповноважує представницькі органи місцевого 

самоврядування, які діють від імені територіальної громади, є підзвітними та 

відповідальними перед нею. Тому за своєю природою функції представницьких 

органів місцевого самоврядування є похідними від функцій територіальних громад. 

Враховуючи роль органів місцевого самоврядування в організації і здійсненні влади 

народу, завдання, які вирішуються у процесі муніципальної діяльності та 

повноваження цих органів, ми визначаємо функції представницьких органів як 

основні, тобто найбільш загальні і постійні напрями і види їх муніципальної 

діяльності, які виражають волю та інтереси відповідних територіальних громад та 

забезпечують вирішення питань місцевого значення при оптимальному поєднанні 

інтересів певної території з інтересами загальнодержавними [248, с. 27].  

П. М. Любченко розглядає функції місцевих рад як основні сторони 

соціального призначення представницьких органів місцевого самоврядування в 

Україні, у яких втілюються конкретні напрями і види їх діяльності щодо здійснення 

завдань, визначених Конституцією України, законами України і підзаконними 

нормативними актами [432, c. 15]. О. М. Алтуніна визначає функції органів 

місцевого самоврядування як окремі напрямки їх діяльності, які здійснюються 

відповідно до мети їх утворення та діяльності у межах точно окреслених завдань, що 

на них покладені щодо вирішення питань місцевого значення і які деталізуються у їх 

повноваженнях [14, с. 9]. 

Варто враховувати й те, що сучасний період життєдіяльності суспільства 

характеризується дедалі зростаючою соціально-політичною та економічною 

активністю громадян за місцем свого проживання. Це стосується передусім, 

вирішення питань, які пов’язані з сумісним проживанням на певній території, 

покращенням соціально-побутових умов життя різних верств населення. 

Вираженням цієї діяльності стають нові форми самоорганізації та самоврядування. 

Це безпосередньо стосується інституту органів самоорганізації населення. Для того, 

щоб місцеві ради та їх виконавчі комітети могли ефективно функціонувати, 

вирішуючи питання місцевого значення, вони повинні спиратися на ініціативу та 



 95 

активність населення, одним із проявів яких і є органи самоорганізації населення. 

Відповідно до цього, функції органів самоорганізації населення – це основні 

напрями та види нормативно-регламентованої й організаційно-забезпеченої 

муніципальної діяльності органів самоорганізації населення щодо вирішення 

окремих питань місцевого значення, обумовлені об’єктивними потребами 

муніципального розвитку відповідної території з точки зору внутрішніх і зовнішніх 

завдань територіальних громад, в яких виражаються і конкретизуються сутність та 

соціальне призначення самоорганізації населення [131, с. 62].  

В юридичній літературі є спроби визначити в цілому функції системи 

місцевого самоврядування. Так, заслуговує на увагу визначення В. П. Гробової, яка 

під функціями системи місцевого самоврядування розуміє основні напрями 

соціального призначення місцевого самоврядування, що втілюються у конкретні 

напрями та види діяльності його суб’єктів, які виражають волю й інтереси місцевих 

жителів і забезпечують здійснення ними взаємовідносин з державою, її органами, 

органами самоврядування в межах Конституції і законів України [176, с. 9]. 

Таким чином, найбільш суттєвою ознакою, яку ми виявили в процесі 

дослідження функцій інституту місцевого самоврядування, функцій суб’єктів 

муніципальної влади є розуміння функцій як напрямів і видів здійснення 

муніципальної діяльності; обумовлені передусім соціальним призначенням 

інституту місцевого самоврядування. Соціальне призначення постає як предмет 

відображення функцій місцевого самоврядування, повноти, якості, ефективності, 

результативності та прозорості їх реалізації. Таким чином, соціальне призначення у 

цьому сенсі – мета, а функції – засіб. За якістю виконання функцій муніципальної 

влади можемо судити про рівень, ступінь відповідності (або невідповідності) 

місцевого самоврядування своєму соціальному призначенню, ефективності цього 

виду публічної влади. І, навпаки, точність визначення цілі (соціального 

призначення) може певною мірою слугувати показником якісного рівня 

функціональних можливостей муніципальної влади, закладених у потенціалі 

розвитку. 
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Визначаючи соціальну функцію місцевого самоврядування, необхідно 

виходити з самої природи місцевого самоврядування, мети функціонування цього 

конституційного інституту, а також поєднання інтересів певної території з 

інтересами загальнодержавними. Адже до моменту виникнення інституту місцевого 

самоврядування як окремого виду публічної влади весь тягар соціальних проблем 

був зосереджений на діяльності відповідних місцевих органів виконавчої влади, які 

тим самим забезпечували реалізацію соціальної функції держави. Сьогодні ми 

спостерігаємо бажання самої держави перекласти вагому частину соціальних 

питань, а враховуючи соціально-економічний стан держави – й соціальних проблем 

на місцеве самоврядування, обґрунтовуючи це власне соціальним призначенням 

цього інституту та максимальним наближенням до людини, яка є членом 

територіальної громади та потребує негайного вирішення питань місцевого 

значення, які переважно за своїм характером теж є соціальними і мають соціальне 

спрямування [240, с. 82].  

Ефективне місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства та 

необхідний елемент формування соціальної державності, має бути передусім 

зорієнтоване на вирішення питань соціального розвитку відповідної території, 

покликане здійснювати різноманітні функції у соціальній сфері життя населення. Як 

свідчить досвід інших країн, територіальні громади та їх представницькі органи 

можуть більш ефективно, оперативно, аніж державні органи, вирішувати завдання 

підвищення рівня та якості життя мешканців відповідних територій забезпечувати 

соціальні, комунально-побутові та інші життєво необхідні потреби.  

Водночас сама соціальна функція місцевого самоврядування є 

малодослідженою, її наявність констатується тільки у контексті класифікації 

функцій територіальних громад, їх органів та муніципальної влади як виду 

публічної влади. Її визначення зводиться до діяльності у сфері соціального 

обслуговування, тобто це центральний напрям діяльності місцевого 

самоврядування, оскільки реалізує повсякденні запити і інтереси населення [305, 

с. 154; 468, с. 238; 341, с. 495; 697]; соціальна функція територіальних громад, 

соціальна функція муніципальної влади являють собою відповідно основні напрями 
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і види їх діяльності у соціальній галузі [64, с. 408; 70, с. 141]. Соціальну функцію 

територіальних громад визначають також як напрям діяльності територіальної 

громади, пов’язаний із задоволенням потреб життєзабезпечення її членів, 

створенням умов вільної реалізації членами громади їх вікових, фахових, 

культурних, національно-етнічних, релігійних та інших інтересів, з розвитком 

системи соціальної взаємодії [204, с. 267]. В останньому визначенні соціальна 

функція територіальної громади певним чином ототожнюється з культурною 

функцією територіальних громад, яку необхідно розглядати як самостійну функцію.  

В юридичній літературі зустрічаються випадки ототожнення самої соціальної 

функції зі сферами діяльності, що призводить до надмірної деталізації та 

виокремлення наступних функцій: залучення населення до участі у вирішенні 

питань місцевого та загальнодержавного значення; управління комунальною 

власністю; забезпечення комплексного соціально-економічного та культурного 

розвитку відповідної території; надання соціальних послуг населенню; забезпечення 

законності, громадської безпеки, правопорядку, охорона прав, свобод і законних 

інтересів громадян; соціальний захист населення, сприяння працевлаштуванню 

громадян тощо. 

При цьому зазначається, що функції місцевого самоврядування за сферами 

діяльності деталізуються та конкретизуються у вигляді певних повноважень, які 

закріплені в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні» та галузевому 

законодавстві [204, с. 271, 273]. 

Вважаємо, що перелічені так звані «самостійні, виокремлені» соціальні 

функції є певними напрямами муніципальної діяльності в різних сферах місцевого 

життя (сфери охорони здоров’я, соціального забезпечення, фізичної культури і 

спорту, побутового обслуговування тощо) і разом становлять зміст соціальної 

функції місцевого самоврядування. 

Необхідним етапом на шляху з’ясування суті поняття «функція» є 

встановлення співвідношення категорії «функція» з такими категоріями, як 

«діяльність», «цілі», «завдання», «компетенція».  
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Функції об’єктивно зумовлені й не можуть ототожнюватися ні з 

безпосередньою діяльністю суб’єктів місцевого самоврядування, ні з їх 

компетенцією. Компетенція та діяльність мають відповідати основним функціям. 

Отже, не можна ототожнювати соціальну функцію з діяльністю. Поза діяльністю 

соціальна функція не може існувати і не може бути реалізована іншим шляхом, ніж 

за допомогою діяльності. Функції як основні напрями діяльності найбільш повно 

зумовлюють цю діяльність, її зміст, найбільш рельєфно виражають сутність і 

призначення місцевого самоврядування і тому іноді мимоволі ототожнюються з 

діяльністю. 

В ході дослідження поняття та сутності соціальної функції місцевого 

самоврядування необхідно з’ясувати, що опосередковує собою соціальна функція: 

зміст діяльності, форми діяльності чи те й друге. Досліджуючи функції 

територіальних громад, професор О. В. Батанов робить висновок про те, що вони 

(зміст і форми) тісно взаємопов’язані й практично не існують одне без одного: зміст 

завжди реалізується в певній формі, а кожна форма діяльності наповнюється 

відповідним змістом. Форма і зміст діяльності мають деяку самостійність і 

перебувають у певному співвідношенні. Але визначальний характер змісту у 

відношенні до форми не означає його винятковості передусім тому, що більшість 

загальновизнаних функцій місцевого самоврядування, у тому числі й соціальна 

функція, відображає передусім форми діяльності (контрольна, координаційна тощо). 

У деяких випадках функції територіальних громад (як і функції місцевого 

самоврядування загалом. – І. Д.), хоч і визначаються як напрями діяльності, тобто 

«частини» у змісті їх діяльності, фактично необхідно розглядати як сторони, тобто 

явища, що опосередковують собою переважно форми діяльності [70, с. 124]. 

Відповідно до цього, принципово важливим, на наш погляд, є висновок 

В. Ф. Погорілка про те, що функції є передусім напрямами і видами діяльності, 

оскільки напрями характеризують переважно зміст діяльності, а сторони – її 

форми [548, с. 126]. У процесі визначення функцій винятково як напрямів діяльності 

не відображаються чи не можуть відображатися достатньою мірою особливості 

соціальної функції стосовно інших функцій, а також особливості її реалізації 



 99 

суб’єктами місцевого самоврядування (територіальними громадами, 

представницькими органами місцевого самоврядування, їх структурними 

елементами (виконавчими органами, сільськими, селищними, міськими головами 

тощо), органами самоорганізації населення на відповідних територіальних рівнях 

(базовому та регіональному), які передусім проявляються у формах (видах) їх 

діяльності, тобто у формах муніципальної діяльності, притаманним винятково цим 

суб’єктам місцевого самоврядування і таким чином отримують конкретно 

визначений характер. 

Беручи до уваги загальну теорію функцій, переконані у необхідності 

розрізнення поняття «функція» з цілями та завданнями. 

Між завданнями і цілями, які постають перед місцевим самоврядуванням та 

його функціями, існує прямий зв'язок: функції місцевого самоврядування, у тому 

числі й соціальна функція, в цілому є похідними від цілей та завдань. Наявність 

такого зв’язку доводиться фахівцями різних галузей права [6, с. 25–26;189, с. 35; 

489, с. 70; 159, с. 12]. Цілі та завдання є передумовою функцій та загалом 

обумовлюють соціальне призначення інституту місцевого самоврядування.  

З’ясування сутності соціальної функції місцевого самоврядування породжує 

необхідність розмежування понять «функція» та «компетенція», які не є тотожними, 

разом з тим тісно взаємопов’язані. Визначення поняття «компетенція» суб’єктів 

місцевого самоврядування і його правильне використання під час розробки 

нормативних актів про місцеве самоврядування має суттєве значення для 

регламентації будь-якої функції місцевого самоврядування, передусім це стосується 

процесу реалізації соціальної функції, адже суттєве розширення повноважень 

суб’єктів місцевого самоврядування у соціальній сфері є одним з ключових 

напрямів муніципальної реформи та децентралізації влади в Україні, інституту 

місцевого самоврядування в цілому.  

Компетенція є необхідним інструментом удосконалення системи 

муніципально-правових відносин, які виникають та діють у відповідних сферах, 

зокрема у сфері житлово-комунального господарства, у сфері охорони здоров’я, у 

сфері соціального захисту населення. При цьому компетенція має повністю 
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відповідати соціально-економічним умовам життя суспільства, що дозволить навіть 

в умовах економічної кризи максимально ефективно використовувати правові, 

організаційні матеріальні, фінансові й інші засоби для розв’язання соціальних 

проблем.  

Першим складовим елементом поняття компетенції, спрямованої на 

реалізацію соціальної функції місцевого самоврядування є предмети відання. Кожен 

суб’єкт місцевого самоврядування повинен мати своє поле діяльності, впливати 

відповідно до своїх завдань і цілей на певні види суспільних відносин. Тому правове 

регулювання компетенції суб’єктів місцевого самоврядування передбачає передусім 

визначення кола його діяльності, тієї сфери місцевого життя, у якій він діє. При 

цьому соціальна сфера є пріоритетною з огляду на соціальне призначення інституту 

місцевого самоврядування та основні завдання, які стоять перед кожною конкретно 

взятою територіальною громадою.  

Другим складовим елементом у змісті компетенції є повноваження, тобто 

права та обов’язки суб’єктів місцевого самоврядування. Повноваження місцевого 

самоврядування в соціальній сфері визначають межі самостійного вирішення 

територіальною громадою питань місцевого значення, володіння, користування та 

розпорядження муніципальною власністю з метою задоволення відповідних 

соціальних прав та інтересів мешканців відповідної території.  

Відповідно до Конституції України, Закону «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконавчі органи місцевого самоврядування у різних сферах місцевого 

життя, передусім у соціальній сфері, наділяються як власними повноваженнями, так 

і делегованими. Ми переконані у потребі розширення власних повноважень 

місцевого самоврядування та суттєвого звуження обсягу делегованих повноважень, 

що є одним з першочергових кроків реформування інституту місцевого 

самоврядування у процесі муніципальної реформи, однак за умови їх належного 

матеріально-фінансового забезпечення. 

Питання про співвідношення функції та компетенції тривалий час 

дискутувалось у радянській юридичній літературі і не втрачає своєї актуальності 

понині [73, с. 52–54; 401, с. 101–102; 440, с. 85].  
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Основна відмінність між соціальною функцією і відповідною компетенцією 

суб’єктів місцевого самоврядування полягає у тому, що компетенція виражає міру 

належного і можливого в діяльності певних суб’єктів, а функція – певна частина 

реального, фактичного змісту їх роботи. При цьому варто погодитись з тим, що 

компетенція встановлюється, виходячи з функцій, які здійснюють суб’єкти 

місцевого самоврядування, і в цьому відношенні є другорядною порівняно з ними, 

це засіб здійснення функцій, хоча компетенція за своїм обсягом є більш рухливою, 

динамічною, що пояснюється її схильністю до більш частіших змін. Якщо суттєво 

змінюється компетенція будь-якого суб’єкта місцевого самоврядування, то, це, як 

правило, в підсумку зумовлює і зміну його функцій. Винятком є соціальна функція, 

яка за будь-яких умов розвитку як інституту місцевого самоврядування, так і 

соціальної державності в цілому не змінить своєї сутності та призначення, оскільки 

має на меті забезпечення соціальних прав членів територіальних громад шляхом 

задоволення їх соціальних потреб, інтересів тощо.  

Визначаючи соціальну функцію місцевого самоврядування як напрями та види 

муніципальної діяльності, необхідно враховувати також її основні елементи, а саме: 

суб’єкти, об’єкти, способи, засоби діяльності. 

Виходячи з мети та основного призначення інституту місцевого 

самоврядування, які полягають передусім у задоволенні усіх місцевих потреб, в 

залученні населення до вирішення повсякденних соціальних проблем досить часто 

шляхом власної ініціативи та необхідності контролю з боку громадськості, вважаємо 

основним (головним) суб’єктом реалізації соціальної функції безпосередньо саму 

територіальну громаду. Так само не варто недооцінювати й роль представницьких 

органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення, які від імені 

відповідної територіальної громади приймають рішення та забезпечують нормальні 

умови життєдіяльності людини на відповідній території. Досить слабкими у цьому 

розумінні є органи регіонального самоврядування, які потребують негайного 

реформування та зможуть, у разі внесення змін до чинного законодавства, гідно 

представляти та реалізовувати спільні інтереси відповідних територіальних громад 

на рівні району та області.  
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Враховуючи конституційно-правове розуміння інституту місцевого 

самоврядування як права та реальної здатності територіальної громади щодо 

самостійного вирішення питань місцевого значення, які переважно за своїм 

характером є соціальними, то об’єктом муніципальної діяльності вище зазначених 

суб’єктів є широке коло так званих питань місцевого значення, які виникають на 

відповідній території та з якими повсякчас стикаються місцеві жителі – члени 

територіальних громад. Як, справедливо зазначають вчені в галузі муніципального 

права, М. О. Баймуратов та В. А. Григорьєв, саме питання місцевого значення як 

субстрат конституювання територіальної громади є основним об’єктом 

муніципальної влади, який зумовлює її унікальне функціонально-цільове соціальне 

призначення та детермінує систему функцій цього виду публічної влади [44, с. 113–

127; 66, с. 35–47; 111, с. 8–16].  

Обов’язковим елементом муніципальної діяльності, що характеризує вплив 

суб’єктів місцевого самоврядування на об’єкти (питання місцевого значення) є 

сукупність способів, засобів, методів, що забезпечує його максимальну можливість 

та дієвість. У цілому означені елементи становлять «технологію» муніципальної 

діяльності, спрямованої на реалізацію соціальної функції місцевого самоврядування. 

Як засоби, елементи діяльності можна виділити передусім компетенцію, тобто 

сукупність прав та обов’язків суб’єктів місцевого самоврядування, передусім самої 

територіальної громади та її представницьких органів. При цьому, враховуючи той 

факт, що основним первинним суб’єктом місцевого самоврядування є територіальна 

громада, вважаємо за необхідне закріпити компетенцію відповідно до 

диспозитивного методу регулювання « дозволено все, що не заборонено законом». 

У цьому закладена суттєва відмінність інституту місцевого самоврядування та 

інституту державної влади, яка реалізується на місцевому рівні в процесі 

функціонування місцевих державних адміністрацій, які діють відповідно до 

імперативного методу « дозволено все, що прямо передбачено законом» .  

Вважаємо, що саме реалізація соціальної функції місцевого самоврядування 

яскраво демонструє диспозитивний метод, оскільки в чинному законодавстві 

відсутній вичерпний перелік питань місцевого значення, а враховуючи природу 
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місцевого самоврядування, його соціальну спрямованість, пріоритетність соціальної 

функції та різноманітність способів та засобів її реалізації, які залежать від того, хто 

її реалізує та на якому територіальному рівні закріпити такий перелік є неможливим 

та не має в цьому об’єктивної потреби. Головне завдання – створити відповідні 

сприятливі умови для її реалізації у будь-якому селі, селищі, місті, районі чи 

області, не зважаючи на власні матеріально-фінансові можливості територіальних 

громад. В цьому має відіграти вагому роль й держава, яка з одного боку має бути 

гарантом самостійності місцевого самоврядування у реалізації соціальної функції, а 

з другого, враховуючи наявність широкого кола делегованих повноважень, – 

гарантом фінансової спроможності відповідних суб’єктів місцевого самоврядування 

у розв’язанні щоденних соціальних проблем мешканців відповідних територіальних 

громад, задоволенні їх соціальних потреб та інтересів.  

Беручи за основу теорію функцій муніципальної влади [64, c. 386, 387], 

враховуючи роль місцевого самоврядування у вирішенні широкого кола питань 

місцевого значення, яке має яскраво виражене соціальне спрямування, 

повноваження його суб’єктів, які характеризують не тільки спосіб децентралізації 

управління, а й спосіб організації здійснення влади на місцях, який характеризується 

організаційним відособленням управління місцевими справами в системі управління 

суспільством, підвищенням громадянської активності та відповідальності, що є 

основою побудови громадянського суспільства та соціальної державності, ми 

можемо визначити соціальну функцію місцевого самоврядування наступним чином: 

соціальна функція місцевого самоврядування – це основний напрям та вид 

нормативно-регламентованої й організаційно-забезпеченої муніципальної діяльності 

суб’єктів місцевого самоврядування щодо вирішення соціальних питань місцевого 

значення, обумовлений об’єктивними потребами соціального розвитку відповідної 

території з точки зору внутрішніх і зовнішніх завдань територіальних громад, у яких 

виражаються і конкретизуються сутність та соціальне призначення місцевого 

самоврядування в умовах формування громадянського суспільства та соціальної 

державності.  
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Таке формулювання означеного поняття найбільш повно та всебічно 

відображає основні аспекти в розумінні соціальної функції місцевого 

самоврядування. Адже воно виражає основні властивості соціальної функції, 

зокрема її загальність та стабільність, вказує на широке коло суб’єктів місцевого 

самоврядування, які її реалізують – маємо на увазі той факт, що абсолютно усім 

суб’єктам місцевого самоврядування притаманна соціальна функція та всі беруть 

участь у її реалізації. Звичайно, основний акцент робимо на територіальній громаді, 

яка виконує цю функцію самостійно або через систему представницьких органів 

базового та регіонального рівнів, у тому числі й органів самоорганізації населення; 

вказує мету, на досягнення якої спрямовується вся діяльність суб’єктів місцевого 

самоврядування, виходячи при цьому з того, що соціальні права людини становлять 

зміст соціальної функції місцевого самоврядування в умовах формування 

громадянського суспільства та соціальної державності. 

Тут беремо до уваги основні, найважливіші для кожного з нас питання 

місцевого значення у сфері соціального захисту населення, житлово-комунального 

господарства, охорони здоров’я тощо. Власне соціальна функція місцевого 

самоврядування дозволяє глибше охарактеризувати шляхи досягнення поставленої 

мети, підкреслити органічний зв'язок соціальних інтересів територіальних громад із 

загальнодержавними інтересами, їх пріоритет в умовах формування громадянського 

суспільства та соціальної державності.  

На підставі такої рефлексії ми отримуємо можливість в подальшому дослідити 

та визначити місце та роль соціальної функції у системі функцій місцевого 

самоврядування; її зміст та проблеми розвитку у контексті трансформації 

взаємовідносин територіальних громад, суспільства та держави; розмежувати 

соціальну функцію місцевого самоврядування та соціальну функцію місцевих 

органів виконавчої влади; з’ясувати особливості реалізації соціальної функції 

місцевого самоврядування у різних соціальних сферах муніципального життя: 

соціального захисту населення; житлово-комунального господарства; охорони 

здоров’я; запропонувати шляхи удосконалення механізму реалізації соціальної 

функції місцевого самоврядування у відповідних сферах тощо. 
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2.2 Місце соціальної функції в системі функцій місцевого самоврядування 

 

Місцеве самоврядування як самостійний вид публічної влади в Україні за 

своєю природою, сутністю, змістом та характером повноважень його суб’єктів є 

найбільш наближеним до громадянина та соціально орієнтованим рівнем влади в 

Україні. Створення та забезпечення гідних умов проживання на відповідній 

території, у межах відповідної територіальної громади за участю представників 

самої територіальної громади, за умови залучення усіх можливих матеріально-

фінансових ресурсів є основним завданням місцевого самоврядування в умовах 

формування громадянського суспільства та подальшого розвитку України як 

соціальної держави. 

Виявлення особливостей, правової природи, суб’єктно-об’єктної 

характеристики, сутності, змісту та форми основних напрямів і видів муніципальної 

діяльності у соціальній сфері, а також особливостей механізму їх реалізації 

передусім передбачає компаративний аналіз функцій місцевого самоврядування у 

соціальній сфері та інших функцій інституту місцевого самоврядування 

(політичних, економічних, культурних тощо). Тільки завдяки широкому 

застосуванню порівняльного методу можна виявити риси спільності та відмінності 

між функціями муніципальної влади, а також дослідити їх взаємозв’язок та 

взаємообумовленість в умовах сучасного розвитку української держави.  

Виходячи з природи, принципів, цілей та завдань місцевого самоврядування, 

визначених міжнародними стандартами локальної демократії та чинним 

вітчизняним законодавством, саме соціальну функцію в загальній системі функцій 

місцевого самоврядування вважаємо пріоритетною та основоположною. Соціальна 

функція притаманна та реалізується усіма суб’єктами (складовими) системи 

місцевого самоврядування. 

При цьому варто зазначити, що у сукупності функції системи місцевого 

самоврядування – це не арифметичний набір (сума) функцій усіх її елементів, а 

синтез основних функцій територіальних громад та обраних ними органів і 

посадових осіб, спрямованих на вирішення питань місцевого значення у межах 



 106 

Конституції та законів України. Універсальним (винятковим, основним) носієм усіх 

функцій системи місцевого самоврядування є територіальна громада. Тобто, по суті, 

комплекс функцій системи місцевого самоврядування збігається з комплексом 

функцій територіальних громад як первинних суб’єктів місцевого самоврядування. 

Частину функцій муніципальної влади територіальна громада як первинний суб’єкт 

цієї влади може реалізувати безпосередньо. Проте, зважаючи на кількісну 

невизначеність, багатогранність та різноплановість проблематики місцевого рівня, 

використовувати інститути прямої демократії навряд чи можливо – об’єктивно 

необхідні обрані демократичним шляхом представницькі органи, що наділяються 

відповідними повноваженнями для вирішення таких питань. Тому місцеве 

самоврядування може ефективно функціонувати тільки за умови оптимального 

поєднання безпосередньої та представницької демократії [64, с. 419, 420]. Вважаємо, 

що таке поєднання матиме значну результативність за умови реальної активності 

членів територіальних громад у житті громади та фактичної, (не тільки формальної) 

відповідальності та підзвітності обраних ними представників. 

В юридичній літературі не існує єдиної моделі класифікації функцій місцевого 

самоврядування, натомість ми маємо можливість проаналізувати різні погляди з 

цього питання, які відрізняються між собою за критеріями класифікації. Ще у 

радянський період, досліджуючи функції місцевих рад, вчені пов’язували їх 

класифікацію з «предметною характеристикою діяльності рад, тобто з тим, на які 

групи суспільних відносин ради справляють вплив [420, с. 248; 671, с. 10], виходячи 

з об’єкта впливу і змісту функцій як основного критерію класифікації, виділяли такі 

групи функцій цих органів, як політичні, економічні і соціальні [54, с. 419], 

пов’язували класифікацію функцій місцевих рад з визначенням сфер їх 

діяльності [770, с. 20].  

У наукових працях, присвячених теоретичним основам соціальної роботи в 

громадах, виокремлюють наступні визначальні функції громади: виробництво – 

споживання; соціалізація; соціальний контроль; соціальна участь; взаємопідтримка. 

Ці функції спрямовані на розвиток життєвого сценарію як самої громади, так і 
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окремої особистості. Завдячуючи цим функціям, громада є тією сферою, де 

реалізуються всі життєво важливі потреби людини в соціумі [762, с. 78]. 

О. В. Безпалько, розуміючи громаду як особливий соціалізуючий простір, 

який характеризується особливими соціокультурними умовами та відповідними 

агентами соціалізації, що обумовлюють особливості соціального становлення та 

розвитку особистості, розрізняє наступні функції: ціннісноорієнтовану, 

культурологічну, нормативно-правову, інтегративну, функцію соціального 

контролю [79, с. 145, 146].  

Досить своєрідною є класифікація функцій місцевого самоврядування, 

запропонована російськими вченими, зокрема це функції децентралізації, 

демократизації, захисту прав населення муніципального утворення [261, с. 11; 262, 

с. 11]; поділу влади, плюралізму, захисту автономії [91, с. 28]; організації, 

комплексного планування, здійснення муніципальної кадрової політики, 

регулювання, координації, контролю [507, с. 112]; будують їх систему, виходячи з 

ролі місцевого самоврядування в організації та здійсненні влади народу, завдань, які 

вирішуються у процесі муніципальної діяльності, повноважень місцевого 

самоврядування [161, с. 16–17; 399, с. 121; 485, с. 134–139].  

Головну роль у виборі критеріїв відіграє, на нашу думку, визначення функцій 

місцевого самоврядування, тобто сама суть цього поняття. Оскільки функції 

місцевого самоврядування – основні напрями, види муніципальної діяльності, то 

критеріями їх класифікації є передусім елементи цієї діяльності. До таких елементів 

слід віднести: суб’єкти, об’єкти, способи, засоби діяльності. Виходячи з цього, 

найбільш загальними класами напрямів та видів муніципальної діяльності є 

суб’єктні, об’єктні та технологічні.  

Вважаємо, що модель класифікації функцій місцевого самоврядування можна 

відобразити у вигляді схеми: об’єкти (широке коло питань, які виникають на ґрунті 

спільного проживання в територіальній громаді, або випливають з потреб людини) – 

суб’єкти (складові системи місцевого самоврядування, які виступають 

реалізаторами функцій місцевого самоврядування, вирішують усі питання, що 

стосуються місцевих інтересів і потреб місцевих жителів) – технологія ( способи, 
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засоби, методи, за допомогою яких відповідні суб’єкти вирішують питання 

місцевого значення). Саме таким чином побудована модель класифікації функцій 

місцевого самоврядування дасть змогу не тільки дослідити увесь комплекс функцій, 

а й привести їх у відповідну систему та визначити місце і роль у цій системі 

соціальної функції місцевого самоврядування.  

Такий підхід дозволив О. В. Батанову диференціювати функції територіальних 

громад [71, с. 77]. При цьому акцентуючи увагу на труднощах побудови системи 

функцій територіальних громад, які зумовлені: по-перше, неоднаковим підходом до 

розуміння їх природи та сутності, змішуванням у літературі функцій територіальних 

громад і їх органів з функціями інших суб’єктів; по-друге, труднощами 

вичленування окремої функції. У «чистому» вигляді будь-яка функція не існує. 

Взаємозв’язки між ними є настільки тісними, що здійснення однієї з них сприятиме 

розвитку іншої та, навпаки, відсутність або «згортання» однієї негативно впливає на 

характеристику всієї системи функцій територіальних громад; по-третє, 

багатогранною та комплексною природою функцій територіальних громад, які 

охоплюють по суті всі інші напрями та види муніципальної діяльності; по-четверте, 

первинним характером щодо функцій інших суб’єктів місцевого 

самоврядування [64, с. 422].  

У спеціальній літературі з проблематики місцевого самоврядування також 

пропонуються різні підходи щодо класифікації функцій органів місцевого 

самоврядування. Так, О. А. Котельникова, І. О. Семенцова та М. Б. Смоленський до 

функцій органів місцевого самоврядування відносять: забезпечення участі 

населення у вирішенні місцевих справ (питань); управління місцевою 

муніципальною власністю і фінансовими засобами; забезпечення розвитку 

відповідної території; соціально-культурне, комунально-банківське й інше 

обслуговування населення: охорона громадського порядку, забезпечення режиму 

законності на відповідній території; захист інтересів і прав місцевого 

самоврядування [368, с. 81–82]. 

В. Чушенко і В. Куйбіда називають такі функції органів місцевого 

самоврядування: забезпечення оптимального соціально-економічного та 
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культурного розвитку відповідних територіальних громад; забезпечення реальної 

участі жителів територіальних громад у вирішенні суспільних та державних справ; 

формування і остаточне вираження волі та інтересів територіальної громади; 

контрольну функцію [395, с. 189–190]. 

В. І. Борденюк виокремлює три основні функції органів місцевого 

самоврядування: 1) підтримка демократії; 2) забезпечення права громадян на участь 

в управлінні державними справами на місцевому рівні; 3) надання послуг місцевому 

населенню [105, с. 69]. 

Автори першого вітчизняного підручника «Муніципальне право України» до 

загальних функцій органів місцевого самоврядування відносять політичну, 

представницьку, нормотворчу, фінансово-бюджетну, контрольну, матеріально-

технічну [488, с. 174]. 

О. М. Алтуніна вважає, що функції органів місцевого самоврядування 

необхідно об’єднати у такі групи: загальні, спеціальні та забезпечувальні 

(допоміжні). Так, зокрема, до загальних функцій органів місцевого самоврядування 

віднести такі: вирішення питань місцевого значення, виходячи з інтересів громадян, 

які проживають на підвідомчій їм території та враховуючи державні інтереси; 

забезпечення виконання на своїй території загальнодержавних нормативних актів, 

комплексного соціально-економічного розвитку; здійснення керівництва 

підприємствами, які є їх комунальною власністю; розпорядження рухомим і 

нерухомим майном, доходами місцевих бюджетів, іншими коштами, землею, 

природними ресурсами…; забезпечення проведення місцевих референдумів та 

реалізації їх результатів; тощо [15, с. 8–13]. Не можемо погодитися з наведеним, 

оскільки так звані «загальні» функції органів місцевого самоврядування є переліком 

повноважень, які спрямовані на реалізацію відповідних функцій органів місцевого 

самоврядування. 

Вважаємо, що функції представницьких органів місцевого самоврядування є 

похідними від функцій територіальних громад та диференціюємо їх за такими ж 

критеріями, тобто основними елементами їх муніципальної діяльності: об’єктами 

(коло питань місцевого значення); суб’єктами (органи місцевого самоврядування); 
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технологією функціонування (способами, засобами, методами)[248, с. 30]. Зокрема, 

аналогічний підхід до вибору критеріїв класифікації та побудови системи функцій 

застосований Ю. Ю. Бальцієм в процесі дослідження функцій міського голови [52, 

с. 10], В. М. Шкабаро, при дослідженні конституційно-правового статусу міста в 

Україні [814, с. 10].  

В. С. Куйбіда, досліджуючи конституційно-правові основи самоврядування в 

містах обласного значення, вважає основною функцією міських рад, їх виконавчих 

органів, міських голів забезпечення сталого соціально-економічного і культурного 

розвитку відповідних територіальних громад через розвиток особистості, 

містоутворюючих та містозабезпечуючих підсистем [392, с. 6]. 

Вважаємо, що для будь-яких суб’єктів місцевого самоврядування на будь-

якому територіальному рівні властива соціальна функція. В умовах побудови 

громадянського суспільства та формування соціальної державності означена 

функція стає пріоритетною. Саме соціальна функція відображає можливості та 

ефективність системи місцевого самоврядування, характеризуючи соціальне 

призначення місцевого самоврядування (належне) та процес його здійснення 

(наявне).  

Відповідно до обраних нами критеріїв класифікації та побудованої системи 

функцій місцевого самоврядування соціальна функція безпосередньо належить до 

класу об’єктних функцій, вона синергетично пов’язана з іншими об’єктними 

функціями, передусім політичною, економічною та екологічною.  

Питання взаємозв’язку соціальної та політичної функцій місцевого 

самоврядування є досить складним з огляду на те, що існування самої політичної 

функції місцевого самоврядування тривалий час викликало значні наукові дискусії, 

в процесі яких сформувалися два різко протилежні погляди: одні вчені повністю її 

відкидають, взагалі заперечують наявність політичного аспекту у функціонуванні 

інституту місцевого самоврядування; інші, навпаки, визначають цю функцію 

пріоритетною в діяльності його органів. 

Така ситуація зумовлена прихильністю тих чи інших дослідників до різних 

теорій (концепцій) організації місцевої влади. Так, прихильники громадівської теорії 
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місцевого самоврядування вважають муніципальну владу аполітичною [361, с. 489; 

379, с. 53; 399, с. 51]. Натомість ідеологи державницької теорії вважають, що 

самоврядування – це одна із форм організації місцевого державного управління, 

«елемент політичного життя», децентралізація у формі самоврядування є 

політичним явищем [78, с. 231; 170, с. 25; 402, с. 46–48; 257, с. 478].  

Частина науковців, враховуючи «роль місцевого самоврядування в організації 

і здійсненні влади народу», виділяють функцію «забезпечення участі населення у 

вирішенні питань місцевого значення», маючи на увазі саме політичну функцію, яка 

розкриває взаємозв’язок місцевого самоврядування з таким інститутами 

безпосереднього народовладдя, як вибори та референдум [399, с. 113; 35, с. 467].  

Важливим сьогодні є той факт, що місцеве самоврядування разом із 

державною владою є самостійною формою публічної влади, що є беззаперечним 

доказом існування політичної функції.  

Професор В. І. Кафарський зауважує, що самоврядування як ключовий 

елемент владних відносин у територіальних громадах є основним механізмом 

залучення широких верств населення до політичних процесів, але правове 

забезпечення місцевого самоврядування, як і сам процес його трансформації, відстає 

від вимог часу [319, с. 464]. Саме місцеве самоврядування покликане забезпечувати 

самостійне вирішення територіальними громадами питань місцевого значення. Тому 

важливою стороною муніципальної діяльності має бути створення політичних умов 

для ефективної участі місцевих жителів у здійсненні місцевого самоврядування. 

Такими умовами передусім є: наявність виборних органів місцевого 

самоврядування; використання в муніципальній діяльності інститутів прямої 

демократії. 

Політична функція полягає у формуванні громадянами представницьких та 

інших органів місцевого самоврядування [546, с. 84]. Не сформувавши дієздатні 

структури місцевого самоврядування, неможливо комплексно вирішувати актуальні 

питання життєдіяльності населення, від обраних представників залежить 

ефективність втілення в життя основних напрямів соціальної політики в межах 

відповідних територіальних громад.  
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Муніципальна політика має яскраво виражений соціальний характер. Саме 

такий політичний інструментарій як вибори дозволяє не просто обрати сільського, 

міського голову як головну посадову особу на рівні відповідних громад, а й 

отримати господаря, який дбатиме про соціально-економічний розвиток громади. Як 

свідчить досвід виборчих кампаній останніх років, громада активно підтримує ті 

політичні партії, передвиборчі програми яких не тільки констатують найбільш 

гострі соціальні проблеми, а й передбачають чіткий перспективний план розв’язання 

хоча б однієї конкретно визначеної соціальної проблеми мешканців 

багатоповерхового будинку, вулиці, району в місті, міста чи села, а також проблеми 

громад в межах району чи області.  

Крім того, варто зазначити й те, що постійний контроль з боку територіальної 

громади за діяльністю виборних органів та їх представників спонукає останніх 

більш відповідально ставитись до виконання покладених на них обов’язків, 

основним з яких є забезпечення добробуту мешканців відповідних територій та 

створення належних умов для реалізації їх соціальних прав. Такий контроль 

забезпечується наступними формами прямої демократії: проведення загальних 

зборів громадян за місцем проживання, громадськими слуханнями, місцевими 

референдумами, колективними та індивідуальними зверненнями тощо.  

Таким чином, належна реалізація політичної функції місцевого 

самоврядування становить фундамент місцевої демократії та сприяє реалізації 

інтересів територіальної громади, задоволенню її різноманітних потреб, у тому 

числі й соціальних. 

В юридичній літературі виникають суперечки з приводу того, яка з функцій 

(політична чи економічна) має посідати перше місце серед інших функцій. Одні 

вважають, що першою має бути економічна, оскільки місцеве самоврядування 

передусім покликане забезпечити вирішення територіальною громадою питань 

місцевого значення, тобто створити сприятливі умови для економічного розвитку 

відповідної території. Інші – навпаки, вважають першою функцією політичну. На 

нашу думку, економічна функція слідує за політичною, оскільки від правильного 

вибору державою політичного курсу залежить стан економіки, саме політика 
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передбачає впровадження у життя тих чи інших економічних реформ, які 

спрямовані на економічне зміцнення держави та зростання добробуту її громадян. 

Стан економіки накладає певний відбиток на функції, що реалізуються місцевим 

самоврядуванням. З одного боку, за умов кризи багато державних підприємств 

відмовляються від об’єктів соціальної інфраструктури, перекладаючи їх утримання 

на органи місцевого самоврядування. Роздержавлення і приватизація власності, 

становлення ринкових відносин ведуть до перерозподілу функцій на користь 

місцевого самоврядування. Однак, держава «скидає» на місцеве самоврядування 

більшу частину функцій, що виконувалися нею раніше, але без відповідного 

ресурсного забезпечення, залишивши за собою практично всі повноваження, що 

стосуються фінансів і податків.  

Комплекс економічних питань місцевого значення зумовлює виділення 

економічної функції, яка за своєю сутністю є одним з напрямів локальної діяльності 

муніципальних структур із вирішення економічних питань місцевого життя. Як 

зазначав свого часу відомий вчений в галузі конституційного права В. Ф. Погорілко, 

економічні функції територіальних громад полягають у розгляді і вирішенні 

широкого кола економічних питань місцевого значення.[546, с. 85; 334, с. 129]. 

Економічні функції територіальних громад спрямовані на створення локального 

сектора економіки.  

Системоутворюючою основою і механізмом саморозвитку муніципальних 

утворень може бути формування на базі територіальних громад виробничо-

соціальних комплексів, завданням яких є сприяння динамічному зростанню 

виробництва і підвищенню рівня життя населення. Необхідно розвивати інноваційні 

форми економічної організації територіальних громад, оскільки муніципалітети за 

наявних форм не можуть ефективно впливати на виробництво. Це вимагає нових 

форм його територіальної організації і зумовлюється необхідністю інтеграції 

виробничих і соціальних процесів, концентрації ресурсів на основі створення 

корпорацій, асоціацій та інших об’єднань товаровиробників і споживачів за участю 

муніципалітетів. 
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Варто зазначити, що економічна функція місцевого самоврядування є досить 

складною, оскільки складається з низки підфункцій у різних сферах місцевого життя 

(комунальна промисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, зв’язок 

тощо) та специфічною, тому що зачіпає інтереси як усього населення, так і кожного 

мешканця окремо. Ефективність її здійснення залежить від фінансової спроможності 

місцевого самоврядування та від проведення своєчасних та послідовних 

економічних реформ у державі. Зв’язок соціальної та економічної функцій місцевого 

самоврядування пояснюється передусім тим, що від рівня економічного розвитку 

відповідної території прямо залежить рівень та якість життя її населення.  

Яскравим прикладом цього є реалізація економічної функції місцевого 

самоврядування у такій сфері місцевого життя як підприємництво. Так, відповідно 

до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб – 

підприємців» від 15 травня 2003 р. повноваження державного реєстратора з прийому 

документів для надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та видачі оформлених результатів їх 

надання можуть виконувати посадові особи органів місцевого самоврядування, 

адміністратори центрів надання адміністративних послуг [585].  

Вважаємо, що місцеве самоврядування має всіляко заохочувати населення до 

підприємницької діяльності, надавати суттєву підтримку підприємцям, брати 

безпосередню участь у будівництві, стимулюванні розширення виробництва, 

надавати пільги в оподаткуванні, надавати приміщення або будинки для здійснення 

деяких видів соціально значущої підприємницької діяльності, сприяти 

впровадженню інновацій тощо.  

Адже таке сприяння, а також стимулювання підприємницької діяльності 

місцевим самоврядуванням позитивно впливатиме на зайнятість, зменшить тягар 

держави з приводу масового безробіття та відповідні виплати, пов’язані з 

безробіттям. При цьому важливим є те, що таким чином члени територіальних 

громад, які займаються підприємницькою діяльністю, мають змогу забезпечити собі 

гідне існування, гарантувати отримання винагороди за свою роботу найманим 

працівникам та водночас сплачувати податки та збори, які наповнюватимуть 
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місцевий бюджет та йтимуть на фінансування різних програм, у тому числі й 

соціальних.  

Варто взяти до уваги і те, що місцеве самоврядування бере участь у здійсненні 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Відповідно до 

ст. 31 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» від 11 вересня 2004 р., сільські, селищні, міські, районні у 

містах, районні та обласні ради можуть створювати у своєму складі постійні комісії 

з питань реалізації державної регуляторної політики або покладати ці повноваження 

на одну з наявних постійних комісій відповідної ради. При цьому важливою є 

норма, яка передбачає, що регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений 

уповноваженим на це органом чи посадовою особою місцевого самоврядування, 

якщо наявна хоча б одна з таких обставин: відсутній аналіз регулятивного впливу; 

проект регуляторного акта не був оприлюднений. У разі виявлення будь-якої з цих 

обставин орган чи посадова особа місцевого самоврядування має право вжити 

заходи для припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону 

скасувати або призупинити дію регуляторного акта, прийнятого з 

порушеннями [601]. 

Взаємозв’язок соціальної функції з економічною спостерігаємо у сфері 

інноваційної діяльності. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04 липня 

2002 р. регламентує досить значні повноваження органів місцевого самоврядування 

у сфері інноваційної діяльності [605].  

Проблема працевлаштування та відповідно проблема соціального захисту 

людини у випадку неможливості працевлаштуватися з об’єктивних причин, а саме 

скорочення виробництв, руйнування економіки на Сході України, масове 

переселення з території Донбасу та АР Крим (станом на січень 2016 року, із 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції 

до інших регіонів переселено один мільйон тисяча сімдесят три особи, з них. за 

даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та 

Київської міської державних адміністрацій 164 тис. 914 дітей, 492 тис. 617 інвалідів 

та осіб похилого віку) засвідчили неефективність служби зайнятості та необхідність 
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пошуку нових організаційних форм, які б обумовлювали мобільність та дієвість 

відповідних сервісних служб. Змінити ситуацію можна тільки залучивши до цього 

представників громад, громадських організацій, приватні компанії по 

працевлаштуванню, рекрутингові агентства а також розширивши їх фінансові 

можливості для роботи з окремими категоріями громадян. Як зазначив Віце-

прем’єр-міністр України П. Розенко, частину коштів соціального страхування 

держава готова віддати на аутсорсинг, активніше підтримуватимуться 

підприємницькі ініціативи зареєстрованих безробітних, застосовуватимуться нові 

механізми підтримки молоді віком до 24 років (залучення випускників до роботи на 

умовах стажування за взірцями Німеччини і Румунії), сприяння збереженню 

зайнятості людей, які уже досягли 45-річного віку, учасників антитерористичної 

операції, внутрішньо переміщених осіб та інших категорій.  

Виконавчі органи місцевих рад у межах власних (самоврядних) повноважень 

організовують за рахунок власних коштів і на пайових засадах будівництво, 

реконструкцію і ремонт об’єктів комунального господарства та соціально-

культурного призначення, жилих будинків, а також шляхів місцевого значення; 

виконують або делегують на конкурсній основі генеральній будівельній організації 

(підрядній організації) функцій замовника на будівництво, реконструкцію і ремонт 

житла, інших об’єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної 

власності; розглядають і вносять до відповідних органів виконавчої влади 

пропозиції до планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів на відповідній 

території.  

Крім того, місцеве самоврядування у межах своїх повноважень надає 

допомогу підприємствам і організаціям транспорту у поліпшенні використання 

транспортних засобів; об’єднують кошти юридичних осіб, а також бюджетні та 

позабюджетні кошти для вдосконалення транспортної мережі, будівництва об’єктів 

транспорту; підвищення якості обслуговування.  

Реалізуючи таким чином економічну функцію, місцеве самоврядування 

створює умови та сприяє реалізації соціальної функції у сфері житлово-

комунального господарства.  
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Своєю чергою, органи управління транспортом сприяють органам влади і 

самоврядування у виконанні ними своїх повноважень щодо соціального та 

економічного розвитку транспорту, спільно з ними здійснюють програми захисту 

навколишнього природного середовища, розробляють і проводять узгоджені заходи 

для забезпечення безперебійної роботи транспорту у разі стихійного лиха, аварій, 

катастроф та під час ліквідації їх наслідків, координують роботу, пов’язану із 

запобіганням аваріям, тощо [634]. 

Таким чином реалізація економічної функції передбачає не тільки реалізацію 

соціальної функції, а також забезпечує реалізацію екологічної функції. Адже, 

основне призначення екологічної функції місцевого самоврядування полягає у 

забезпеченні поєднання та узгодження екологічних та економічних інтересів 

територіальних громад, а також у створенні необхідних гарантій, спрямованих на 

реалізацію та захист права людини на чисте та сприятливе навколишнє 

середовище [22, с. 20]. 

Екологічна сфера органічно пов’язана з економічною та соціальною галузями. 

Так, органи місцевого самоврядування у разі порушення законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища ухвалюють рішення про обмеження, 

тимчасову заборону (зупинення) чи припинення діяльності передбачених законом 

об’єктів електроенергетики; погоджують місця розташування на підпорядкованій їм 

території гірничих підприємств, виходячи з інтересів територіальної громади 

тощо [153]; органи місцевого самоврядування є замовниками екологічного аудиту 

тощо [591]. Дотримання норм екологічного законодавства є гарантією розвитку та 

сприяє нормальному самопочуттю територіальної громади та кожного її мешканця, 

сприяючи при цьому реалізації соціальної функції, зокрема у сфері охорони 

здоров’я.  

Варто зазначити, що соціальна функція місцевого самоврядування як і будь-

яка інша (політична, економічна, екологічна) певною мірою аналогічна внутрішній 

функції держави, має об’єктивний характер, зумовлена цілями і завданнями 

муніципальної демократії та спрямована на вирішення питань місцевого значення. 

Соціальна функція має переважно внутрішній характер, її реалізація відповідає 
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інтересам певної територіальної громади. Але локалізація функцій і інтересів носить 

досить умовний характер, тому що територіальні громади не можуть існувати 

ізольовано одна від одної. Вони постійно контактують між собою, перебуваючи у 

певних господарських, соціально-культурних зв’язках, поєднані спільними 

інтересами в інших галузях місцевого життя. Це зумовлює виділення у системі 

об’єктних функцій зовнішніх функцій територіальних громад, які можна 

класифікувати за певними критеріями, зокрема: за об’єктами зовнішньої діяльності 

територіальних громад, тобто за певними галузями і сферами життя; рівнями 

управління (наприклад, стосунки між територіальними громадами; зв’язки між 

громадами та державою і її органами; міжнародні зв’язки територіальних 

громад [65, с. 22; 39, с. 80].  

Таким чином зовнішньосоціальна функція місцевого самоврядування 

обумовлена муніципальною діяльністю, яка виходить за межі окремо взятої 

територіальної громади та спрямована на вирішення спільних соціальних проблем 

та реалізацію спільних соціальних інтересів мешканців декількох територіальних 

громад. Особливо актуальною є реалізація зовнішньосоціальної функції місцевого 

самоврядування в умовах укрупнення (об’єднання) територіальних громад, а також 

в умовах вимушеного переселення значної частини населення зі Сходу України, що 

свідчить про нагальну необхідність вирішення соціальних проблем осіб, які 

належали до різних територіальних громад.  

Характеризувати соціальну функцію місцевого самоврядування варто також за 

суб’єктами її реалізації. Сьогодні важко знайти такий елемент системи місцевого 

самоврядування, який би не виконував соціальної функції. При цьому муніципальне 

законодавство наділяє кожного суб’єкта місцевого самоврядування відповідними 

повноваженнями у соціальній галузі. Так, варто виокремити соціальні функції 

територіальних громад, соціальні функції представницьких органів місцевого 

самоврядування, які становлять собою окрему підсистему, а саме: соціальні функції 

сільських рад, селищних рад, міських рад, районних та обласних рад, соціальні 

функції, які реалізуються виконавчими комітетами сільських, селищних та міських 

рад, соціальні функції, які реалізуються сільськими, селищними, міськими 
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головами, головами районних, обласних рад; соціальні функції органів 

самоорганізації населення.  

Так, представницькі органи місцевого самоврядування правомочні розглядати 

та вирішувати соціальні питання місцевого життя, віднесені Конституцією та 

законами України до їх відання, що й зумовлює відповідний соціальний характер їх 

діяльності та виокремлення соціальної функції.  

Зокрема, реалізація соціальної функції сільськими, селищними, міськими 

радами можлива завдяки законодавчій регламентації їх компетенції, як загальної 

(ст. 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», так і виключної 

компетенції, що передбачає вирішення широкого кола питань винятково на 

пленарних засіданнях сільської, селищної, міської рад. (ст. 26 вищезазначеного 

Закону). 

Особливе місце в системі місцевого самоврядування займають районні та 

обласні ради. З одного боку, як зазначають М. В. Оніщук та В. М. Кампо, вони 

покликані забезпечувати реалізацію спільних інтересів територіальних громад сіл, 

селищ, міст на своїй території, а з другого, – захищати інтереси місцевого 

самоврядування перед районними та обласними державними адміністраціями [510, 

с. 40]. Таке становище районних та обласних рад зумовлене відсутністю власних 

виконавчих органів, вони можуть та приймають рішення, однак не мають змоги їх 

самостійно виконувати. Адже, відповідно до ст. 119 Конституції України, на місцеві 

державні адміністрації покладається виконання затверджених районними та 

обласними радами програм соціально-економічного та культурного розвитку 

відповідного району, області, цільових програм з інших питань, районних і 

обласних бюджетів, а також інших повноважень, делегованих їм районними та 

обласними радами. 

Виходячи із загального визначення соціальної функції місцевого 

самоврядування та враховуючи специфіку органів регіонального самоврядування, 

соціальну функцію районних та обласних рад можна трактувати як основні напрями 

і види муніципальної діяльності щодо презентації спільних інтересів територіальних 

громад сіл, селищ, міст у соціальній сфері та їх належна реалізація шляхом 
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вирішення від їх імені певного кола питань місцевого значення, які мають 

соціальний характер та соціальне спрямування.  

Серед широкого кола питань, які вирішуються районними і обласними радами 

винятково на їх пленарних засіданнях є низка питань, які безпосередньо стосуються 

забезпечення спільних соціальних інтересів відповідних територіальних громад. 

При цьому вважаємо за необхідне розширити перелік цих питань шляхом 

розширення власних повноважень районних та обласних рад безпосередньо за 

рахунок делегованих повноважень з боку цих представницьких органів відповідним 

місцевим державним адміністраціям, передбачених ст. 44 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та внести відповідні зміни до базового закону. 

Таким чином, це істотно вплине на рівень реалізації соціальної функції, а також на 

стан соціальної забезпеченості відповідних територіальних громад.  

Водночас реальна складність завдань управління територіальними соціально-

економічними комплексами вимагає наявності певного суб’єкта в системі місцевого 

самоврядування, здатного адекватно і швидко реагувати в певних ситуаціях. Таким 

структурним елементом є відповідний голова, діяльність якого повинна базуватися 

на достатньо широких повноваженнях. В юридичній літературі функції сільського, 

селищного, міського голови визначають як основні напрями і види муніципальної 

діяльності головної посадової особи територіальної громади (як гаранта реалізації 

права жителів – членів територіальної громади на участь у місцевому 

самоврядуванні) щодо вирішення питань місцевого значення в межах Конституції та 

законів України. Зазначається й те, що функції сільських, селищних, міських голів 

зумовлені специфікою їх правового статусу як головної посадової особи 

територіальної громади та органів муніципальної влади [53, с. 158]. 

Саме сільський, селищний, міський голова організовує роботу відповідної 

ради та її виконавчого комітету; забезпечує підготовку на розгляд ради проектів 

програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з 

інших питань самоврядування, місцевого бюджету; скликає загальні збори громадян 

за місцем проживання, зокрема з метою нагального вирішення питань соціального 
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характеру; забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо 

розгляду звернень громадян та їх об’єднань, тощо.  

Варто також виділити соціальну функцію, яка реалізується в результаті 

діяльності виконавчих органів місцевого самоврядування. Функції виконавчих 

органів місцевого самоврядування зумовлені специфікою виконавчо-розпорядчої 

діяльності цих структур щодо вирішення питань, віднесених до відання органів 

місцевого самоврядування. Соціальна функція виконавчих органів місцевого 

самоврядування являє собою основні напрями і види муніципальної діяльності, 

спрямованої на здійснення власних та делегованих виконавчо-розпорядчих 

повноважень у соціальній сфері з метою реалізації соціальних прав відповідних 

територіальних громад в межах, визначених чинним законодавством.  

На реалізацію соціальної функції спрямовані повноваження виконавчих 

органів сільських, селищних, міських рад: у сфері соціально-економічного і 

культурного розвитку, планування та обліку; в галузі бюджету, фінансів і цін; в 

галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного 

обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку; у галузі 

будівництва; у сфері охорони здоров’я; у сфері соціального захисту населення; щодо 

забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів 

громадян. Таким чином, виконавчі органи, реалізуючи надані чинним 

законодавством повноваження, мають на меті забезпечення належних умов для 

реалізації соціальних прав та інтересів мешканцями відповідної території та 

забезпечення гідного існування відповідним територіальним громадам.  

Саме з метою задоволення соціальних, економічних, культурних інтересів 

місцевого населення створюються та функціонують органи самоорганізації 

населення. Тому, виходячи з їх правового статусу, соціальну функцію органів 

самоорганізації визначаємо як основні напрями та види їх муніципальної діяльності, 

спрямовані на задоволення соціальних потреб місцевих жителів шляхом надання 

відповідних послуг.  

Закон України «Про органи самоорганізації населення» не відповідає 

сучасним процесам децентралізації влади, залучення населення до вирішення 



 122 

власних проблем та стримує розвиток не тільки муніципальної демократії, а й 

громадянського суспільства, у тому числі й процес формування України як 

соціальної держави. Тому очевидною є необхідність прийняття нового закону, який 

би визначав статус органів самоорганізації населення, оскільки навіть внесення 

суттєвих змін до нині чинного закону не в змозі змінити наявного становища цих 

органів. Потрібно удосконалити самі підходи до законодавчої регламентації статусу 

цих органів та забезпечити їх автономне функціонування, не залежне від волі та 

бажання представницьких органів місцевого самоврядування, які не поспішають 

наділяти органи самоорганізації частиною власних повноважень та, найголовніше, 

надавати їм відповідні матеріальні та фінансові ресурси.  

Реалізація соціальної функції місцевого самоврядування неможлива без класу 

технологічних функцій. Поняття «технологія» означає – ефективні засоби, методи, 

способи та їх певну послідовність у будь-якій матеріальній діяльності, систему дій, 

пов’язаних з прийняттям управлінських рішень [295, с. 449; 29, с. 247–248].  

Під технологією функціонування будь-якого суб’єкта – елемента системи 

місцевого самоврядування ми розуміємо сукупність засобів, методів, способів 

муніципальної діяльності, які знаходяться у певній послідовності та є необхідними 

для реалізації функцій місцевого самоврядування. Визнання муніципальної 

технології як критерію класифікації закономірно приводить до виділення класу 

технологічних функцій місцевого самоврядування. Ці функції є загальними для усіх 

сфер місцевого життя та спрямовані на вирішення питань місцевого значення. За 

змістом це сукупність окремих муніципальних дій (процедур), які являють собою 

процес здійснення інших, зокрема об’єктних функцій, у тому числі й соціальної 

функції місцевого самоврядування. За формою означені функції необхідно 

розглядати як систему конкретних видів муніципальної діяльності (операцій, 

способів, методів, засобів), об’єктивно необхідних для реалізації інших функцій. 

Вони тісно пов’язані з об’єктними, реалізація яких можлива тільки завдяки системі 

технологічних функцій.  

Так, реалізація соціальної функції передбачає певний алгоритм: інформація 

про певну соціальну проблему, прогнозування та планування необхідних 
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муніципальних дій, їх нормативне закріплення (локальна нормотворчість), 

матеріально-технічне та бюджетно-фінансове забезпечення, контроль за виконанням 

прийнятого рішення. Виходячи з цього, соціальна функція взаємопов’язана та тісно 

взаємодіє з наступними технологічними функціями: інформаційною, планування та 

програмування розвитку відповідних територіальних громад, нормотворчою, 

бюджетно-фінансовою та матеріально-технічною, функцією соціального контролю.  

Так, важко переоцінити інформаційну функцію, яка полягає в інформуванні 

місцевих жителів про роботу відповідних представницьких органів місцевого 

самоврядування, про підготовку та розгляд питань на сесіях відповідних рад, про 

прийняття в результаті такого розгляду рішень; про стан житлово-комунального 

господарства, зміни тарифної політики у сфері житлово-комунального господарства; 

питання, пов’язані з наданням соціального захисту певним категоріям громадян, 

надання соціальних пільг, інформування щодо процедури надання населенню 

субсидій; виробленні у жителів певної території соціально важливих установок на 

участь в управлінні місцевими справами; формуванні громадської думки. Останній 

пункт є досить важливим, оскільки громадська думка, виконуючи свою 

інформаційну функцію, допомагає не тільки виявляти місцеві проблеми, вона є 

основою вироблення рішень, що приймаються представницькими органами. На 

підставі одержаної інформації рада може «виправляти» проекти рішень, що мають 

важливе значення для місцевого життя, та забезпечувати їх соціальну зумовленість.  

Функціонування місцевого самоврядування на усіх рівнях має відбуватися 

винятково на умовах відкритості та гласності. За допомогою гласності 

забезпечується демократизм управлінської діяльності, її підконтрольність 

суспільству, а також можливість громадянам впливати на прийняття рішень, що 

зачіпають їх інтереси, права і свободи. Реалізація цього принципу в роботі органів 

самоврядування означає відкритий характер їхньої діяльності, систематичне 

інформування про неї населення. Він знайшов своє відображення в Законі України 

«Про інформацію» [606], згідно з яким ці органи зобов’язані інформувати про свою 

діяльність та прийняті рішення. Цей Закон гарантує «створення механізму 

здійснення права на інформацію», встановлює відповідальність « за порушення 
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законодавства про інформацію» та режим доступу до інформації. Цей принцип 

закріплений і в Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні» [590]. Прикладом реалізації зазначеного принципу в практичній діяльності 

цих органів є проведення сесій. Кожен може брати участь у роботі сесії ради як 

слухач, якщо прийняте рішення про проведення відкритого засідання. Така гласність 

має на меті як залучення до вирішення питань місцевого самоврядування, їх активну 

участь, так і контроль з боку громадськості.  

Як відомо, відповідно до практики минулих років допуск сторонніх осіб на 

сесію рад регулювався переважно за запрошеннями, однак мали місце випадки, коли 

громадянам не дозволяли брати в них участь. При цьому серед основних аргументів 

є, зокрема, те, що допуск на відповідні заходи всіх охочих може дезорганізувати 

роботу самого представницького органу. Напевно, таке положення не зовсім 

відповідає завданням і меті здійснення місцевого самоврядування, яке неможливе 

без творчої ініціативи і активності громадян – територіальної громади як основного 

носія його функцій та повноважень. Якщо звернутися до зарубіжного досвіду, 

наприклад США, – країни, яка має достатньо врегульовану схему прямої участі 

населення в місцевому управлінні, то можна відзначити, що попри неоднозначність 

та неоднорідність структури місцевої влади, принцип відкритості засідань її органів 

притаманний всім таким органам. Зокрема, будь-який мешканець округу може бути 

присутнім на сесії відповідного органу, висловитися з будь-якого питання. 

Обмеження тільки одне – регламент виступів: представнику громадськості – до 

десяти хвилин, приватній особі – до трьох. Засідання міських муніципалітетів 

транслюється по телебаченню. Вирішення розглянутих та інших проблем сприяло б, 

на наш погляд, налагодженню дієвих інформаційних відносин між усіма 

структурами місцевого самоврядування з метою скоординованості їх дій у 

вирішенні питань місцевого значення.  

Порядок всебічного і об’єктивного висвітлення діяльності органів місцевого 

самоврядування засобами масової інформації регулюється Законом України «Про 

порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в Україні засобами масової інформації» [618]. 
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На жаль, констатуємо той факт, що не зважаючи на демократичні процеси, які 

відбуваються в державі, розвиток громадянського суспільства, значна частина 

міських голів не бачить сенсу ділитися своєю владою з громадськістю. 

В непублічних розмовах з муніципальними практиками найбільш поширеною 

думкою є ставлення до взаємодії з місцевою громадськістю як до зайвого 

витрачання часу та енергії, які могли б бути витрачені з користю для вирішення 

важливих місцевих проблем [796, с. 395].  

Вважаємо, що однією із визначальних характеристик місцевого 

самоврядування є саме ступінь забезпечення можливості для кожного жителя 

території особисто брати участь у процесах управління місцевими справами, що 

сьогодні перебуває на етапі набуття нової якості: від позбавлення громадян 

психології пасивних спостерігачів за здійсненням влади і управління до реального 

включення їх у цей процес. Досвід розвинутих країн свідчить, що визначальним при 

цьому є залучення населення у процеси вироблення та реалізації життєво важливих 

для території рішень, контроль за їх виконанням, заохочення ініціативи громадян. 

Визначення у Законі про місцеве самоврядування територіальної громади 

первинним суб’єктом змінює не тільки природу місцевого самоврядування, але й 

сам характер взаємовідносин в його системі, у тому числі інформаційних.  

В загальному вигляді організаційні зусилля органів місцевого самоврядування 

мають спрямовуватись на централізацію інформації, створення фонду відомостей, 

що підлягають доведенню до відома громадян, визначення найоптимальнішого 

режиму використання форм і методів обробки самої інформації; розробку та 

впровадження механізму обговорення населенням проектів рішень, процедури 

врахування висловлених при цьому зауважень і пропозицій (оскільки рішення, що 

приймаються відповідною радою, її головою, мають відбивати інтереси як певних 

соціальних груп, так і всієї територіальної громади). Громадська думка, виконуючи 

свою інформаційну функцію, допомагає також органу самоврядування не тільки 

виявляти місцеві проблеми, але є основою вироблення управлінського рішення. На 

підставі одержаної інформації апарат ради має нагоду «виправляти» проекти рішень, 

інших документів, що мають важливе значення для місцевого життя, забезпечити їх 
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соціальну обумовленість. Зрозуміло, що така можливість стає реальною за умов, 

коли територіальна громада заздалегідь ознайомлена з відповідними проектами. Як 

зазначає фахівець в галузі інформаційного права Т. А. Костецька, саме громадська 

думка є своєрідним зворотним зв'язком, що свідчить про результативність як 

інформаційного впливу, так і управлінського взагалі [364, с. 115; 365, с. 115; 366; 

367, с. 92–93]. 

Нині існує нагальна потреба комплексного інформаційного забезпечення 

розвитку територій. Зокрема, важливого значення у теоретичному та практичному 

аспектах набуває доцільність розробки структурно-функціональної моделі 

інформаційної системи, яка б об'єднувала загальнодержавні центри правової, 

статистичної, науково-технічної, економічної та інших видів інформації та 

регіональні (територіальні) – на рівні областей, районів, міст, селищ, сіл. 

Інформаційна інфраструктура регіонів – одне з важливих засобів реалізації 

соціально-економічного розвитку території, основні принципи якого мають бути 

визначені на законодавчому рівні. Означена доцільність певною мірою могла бути б 

реалізована через підготовку та прийняття спеціального законодавчого акту, який, 

наприклад, визначив би основні напрями, принципи організації, використання, 

зберігання тощо інформаційних ресурсів відповідних територій, зокрема, ролі 

місцевих органів державної влади, місцевого самоврядування в цих процесах, 

функції, компетенцію, права та обов’язки учасників інформаційних відносин. Разом 

із розробкою правового акту щодо інформаційного забезпечення розвитку територій 

доцільно також вирішити першочергові практичні завдання організаційно-правового 

забезпечення формування та функціонування відповідних територіальних 

інформаційних систем. Так, органи місцевого самоврядування та їх посадові особи 

не мають бажання та навмисно не розголошують деякі важливі для територіальної 

громади відомості, зокрема показники відповідних місцевих бюджетів, приватизації 

об’єктів комунальної власності, використання земель тощо. 

Розвиток програмних та нормативно-правових аспектів інформаційної 

взаємодії влади та громади має, на наш погляд, відбуватись за наступними 

напрямами: 1) розробка нормативно-правових положень щодо забезпечення дієвого 



 127 

прямого зв'язку між владою та громадою, у тому числі, включення в положення всіх 

структурних підрозділів виконавчих органів місцевого самоврядування завдань 

щодо надання громаді села, селища, міста повної, достовірної і необхідної 

інформації; 2) розробка нормативно-правових положень щодо забезпечення дієвого 

зворотного зв’язку між владою та громадою, у тому числі вирішення питань щодо 

механізмів врахування громадської думки під час прийняття управлінських рішень і 

відстеження результатів діяльності влади та імплементації рішень громадських 

слухань, круглих столів тощо.  

Таким чином, забезпечення ефективного виконання функцій прямого зв'язку 

між владою та громадою – це забезпечення інформаційно-комунікативної, 

організаційно-соціальної та просвітницької функцій інформування, впровадження 

сучасних інформаційних технологій, розбудова інформаційної інфраструктури. 

Відношення людей до покращення умов життя на місцевому рівні змінюється, 

коли вони беруть участь у плануванні і відчувають власні можливості та здатність 

реалізовувати певні проекти та користуватися результатами їх впровадження у 

муніципальну практику. Залучення громад сприяє місцевому розвитку, оскільки це 

змінює соціальну поведінку людей, роблячи їх агентами розвитку, а не пасивними 

реципієнтами послуг. Люди починають виконувати роботу для себе, а не очікують, 

що хтось зі сторони забезпечить їх товарами та послугами. Водночас це служить 

механізмом залучення громадської думки в процес прийняття рішень (шляхом 

спільного планування та моніторингу); сприяє місцевому та регіональному розвитку 

шляхом встановлення стратегічної інтегрованої системи планування; при менших 

бюджетних затратах з боку місцевих та інших фінансових установ має більшу 

продуктивність завдяки механізму державно-приватного партнерства; зменшує 

державні витрати на обслуговування інфраструктури, оскільки громада самостійно 

підтримує інфраструктуру та надання послуг [555, с. 291, 292]. 

Тому вважаємо за необхідне на законодавчому рівні визначити функції 

громадськості в процесі прийняття управлінських рішень на місцевому рівні. Адже 

практика розвинутих демократій демонструє чіткі моделі обов’язкової участі усіх 

зацікавлених сторін у процесі прийняття суспільно важливих рішень. Комплекс 
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процедур «прийняття рішень за участю усіх заінтересованих сторін», отримав 

загальну назву – «програми участі» (participations programs). До переліку таких 

нормативно закріплених процедур у розвинених країнах належать, окрім 

«громадських слухань», такі менш відомі, як «громадсько-професійна експертиза», 

«громадські дізнання (розслідування)», «громадський аудит» тощо. 

Важливо те, що головною функцією громадськості майже у всіх програмах 

участі є громадська експертиза рішень, що пропонуються (у тому числі інвест-

проектів, планів забудови, місцевих стратегій бюджету тощо) щодо відповідності 

інтересам усіх зацікавлених сторін, у тому числі й соціальним. Вважаємо, що саме 

таким чином може реалізовуватися силою самої територіальної громади функція 

соціального контролю та захисту їх інтересів і прав. 

Таким чином, йдеться про практичне втілення засад децентралізації, коли 

громада, залучена до планування та виконання проектів місцевого розвитку, набуває 

повноважень. При цьому варто змінити також механізм фінансування таких 

проектів розвитку, зокрема передбачити можливість залучення позабюджетних 

коштів, а також спільне фінансування з місцевими громадами; для реалізації 

місцевих ініціатив варто передбачити й матеріально-технічні засоби, надання 

певних об’єктів комунальної власності у користування на безкоштовній основі, 

розпорядження майном, яке перебуває у власності місцевого самоврядування та має 

істотне значення для економічного та соціального розвитку громади має 

супроводжуватися процедурою урахування думки відповідної територіальної 

громади, а також нагальним є спрощення податкової політики саме з метою 

сприяння участі громад у проектах соціального спрямування.  

Яскравим прикладом цього є досвід міста Рівного у залученні коштів громади 

через реалізацію муніципальних програм. Так, програма співпраці Рівненської 

міської ради з ОСББ передбачає наступні витрати на ремонт багатоквартирних 

будинків: 50 % коштів витрачає муніципалітет міста, 50 % – платить громада.  

Вигода від реалізації муніципальних програм не тільки в тому, що люди 

отримують кошти на вирішення своїх комунальних проблем, але й дуже важливо, 

що вони таким чином навчились самоорганізовуватися. Спільно з громадою 
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вирішується питання про те, задоволення яких соціальних потреб є першочерговим. 

Щодо сімей, які неспроможні внести свій грошовий внесок, міська рада вивчає 

кожну ситуацію і якщо немає зловживань, допомагає повністю або частково. Адже, 

саме це є кроком до демократії, коли люди усвідомлюють, що мають вплив на владу, 

здатні приймати відповідні рішення та усвідомлювати той факт, що саме вони є 

господарями свого під’їзду, будинку, вулиці, міста. 

Завдяки спільним зусиллями громади і міської влади у Рівному реалізовано 

понад 160 проектів сталого розвитку на суму 25 млн грн, до яких залучено 6 млн грн 

коштів громади. Цей досвід співфінансування, варто поширити і в інших 

українських містах [748]. 

Безпосереднім показником дієвості інституту місцевого самоврядування в 

умовах формування соціальної державності є стан реалізації його соціальної 

функції. Як і будь-яка функція місцевого самоврядування, соціальна функція 

потребує наявності певних матеріальних та фінансових ресурсів, які повинні бути 

адекватними для досягнення певних соціальних цілей, створення реальних 

можливостей кожному мешканцю реалізувати свої соціальні права та інтереси тощо. 

Тому очевидним є взаємозв’язок соціальної функції та матеріально-технічної 

функції, яка значною мірою полягає в управлінні об’єктами комунальної власності, 

у піклуванні про підтримку систем, які забезпечують життєдіяльність відповідних 

територіальних громад (водопостачання, каналізація, вивіз сміття та його утилізація, 

транспортне сполучення тощо). Важливу матеріально-технічну складову становлять 

відповідні землі, які належать до відання місцевого самоврядування. Водночас досі 

не визначений статус земель, які знаходяться за межами відповідних населених 

пунктів та не належать до жодної територіальної громади. Вважаємо, що це питання 

потребує негайного правового регулювання та вбачаємо необхідність внесення 

відповідних змін до Конституції України. З метою забезпечення принципу 

повсюдності місцевого самоврядування передбачити поширення юрисдикції 

територіальних громад, їх об’єднань на територію, що включає землі населених 

пунктів, а також прилеглі землі, необхідні для розвитку відповідної економічної, 

соціальної, транспортної інфраструктури. Виняток можуть становити тільки певні 
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території, які мають особливий статус (полігони, природоохоронні території, 

території заповідників тощо). 

Неможливим є подальший розвиток територіальних громад, модернізація їх 

соціальної інфраструктури без належної реалізації бюджетно-фінансової функції. Як 

зазначає Н. В. Воротіна, місцеві бюджети повинні бути збалансованими та 

достатніми для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування 

наданих їм законом повноважень та гарантії населенню послуг не нижче рівня 

мінімальних соціальних потреб. Повноваження на здійснення витрат місцевого 

бюджету мають відповідати обсягу його надходжень. Досягти цього можна тільки 

шляхом якісного вдосконалення бюджетного законодавства, посилюючи власну 

доходну базу місцевих бюджетів, їх самостійність з метою найповнішого 

забезпечення інтересів населення окремих територій та регіонів України, 

використовуючи позитивний досвід у цій сфері економічно сильних та розвинених 

країн [137, с. 120].  

Так, укрупнення територіальних громад має на меті зміцнити матеріально-

фінансову основу функціонування місцевого самоврядування та вимагає перегляду 

засад бюджетної політики держави в цілому. Варто відмовитися від дотаційного 

утримання територіальних громад і надати реальні фінансові можливості самій 

територіальній громаді та її представницьким органам. Маємо на увазі зміну 

характеру міжбюджетних відносин центру, регіонів, територіальних громад. Кошти, 

акумульовані на місцевому рівні, мають залишатися в громадах та повністю 

забезпечувати їх розвиток, особливо, коли мова йде про розширення власних 

повноважень місцевого самоврядування у всіх сферах місцевого життя. 

Ефективне стратегічне муніципальне управління повинне привести до 

самодостатності території муніципалітету, тобто такого способу господарювання, за 

якого на території постійно відновлюються ресурси для розширеного відтворення 

економічного і соціального потенціалу громади, що проявляється в самоокупності і 

самофінансуванні. Самодостатні території не потребують фінансової допомоги з 

боку держави у вигляді субсидій, субвенцій і дотацій. Системоутворюючою 

основою і механізмом саморозвитку муніципальних утворень буде формування на 
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базі територіальних громад виробничо-соціальних комплексів, завданням яких є 

сприяння динамічному зростанню виробництва і підвищення рівня життя населення. 

Вони слугуватимуть основою для визначення структури муніципальних і 

регіональних органів влади, розподілу повноважень між ними, виділення типів 

наявних муніципальних утворень, удосконалення адміністративно-територіального 

поділу держави [276, с. 18]. 

Істотне наповнення місцевих бюджетів вбачаємо за рахунок змін податкової 

політики держави, яка передбачатиме використання значної частки податків, зборів 

та інших платежів винятково на місцевому рівні. Вважаємо, що 60 % податку на 

доходи фізичних осіб, 25 % екологічного податку, 5 % акцизного, 100 % єдиного 

податку, податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності, податку на майно (нерухомість, земля, транспорт) істотно зміцнить 

основу місцевого самоврядування та дозволить левову частку цих надходжень 

витрачати саме на соціальні потреби як територіальної громади в цілому, так і 

окремих її представників, які є соціально незахищеними та потребують допомоги.  

Таким чином, соціальна функція місцевого самоврядування, її розвиток 

потребують системного підходу до розбудови усієї системи функцій місцевого 

самоврядування. При цьому соціальна функція місцевого самоврядування органічно 

перебуває у тісному нерозривному зв’язку з усіма іншими функціями, які незалежно 

від сфери своєї реалізації (політичної, економічної тощо) є соціально орієнтованими 

та в кінцевому результаті сприяють реалізації соціальних прав та задоволенню 

соціальних потреб особи на будь-якому територіальному рівні.  

Тільки комплексне дослідження соціальної функції, характеру її взаємодії з 

іншими об’єктними, суб’єктними та технологічними функціями місцевого 

самоврядування дозволить з’ясувати її особливості та в подальшому розробити 

дієвий механізм реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у 

відповідних сферах місцевого життя, передусім у сфері соціального захисту 

населення, у сфері охорони здоров’я, у сфері житлово-комунального господарства.  
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2.3 Генезис функціональної ролі місцевого самоврядування у вирішенні 

соціальних питань місцевого значення 

 

В сучасному розумінні місцеве самоврядування є оптимальною формою 

самоорганізації населення на локальному рівні, на рівні громади. Вважаємо, що 

сучасний процес розвитку місцевого самоврядування є об’єктивним та 

невідворотним, оскільки сучасні принципи організації місцевого самоврядування 

виражають конкретну форму невід’ємної фундаментальної властивості усіх 

соціальних систем, а саме їх здатності до самоорганізації.  

Існує твердження про те, що місцеве самоврядування – це продукт тривалого 

розвитку людської цивілізації, який у своїй основі сягає родоплемінного 

самоврядування додержавницького періоду [667, с. 7; 786, с. 5]. Це також 

підтверджують дані археології та етнографії стосовно найбільш ранніх стадій 

соціогенезу [380, с. 10].  

Так, самоорганізація суспільства на первісних стадіях свого розвитку 

реалізувалась у формі місцевого самоврядування на основі принципів, близьких до 

сучасних, тобто місцеве самоврядування було однією з перших форм організації 

суспільства задовго до утворення держави. Свідченням цього є дослідження 

організаційних форм місцевого самоврядування, його історії.  

Примітивні форми самоврядування сформувалися в результаті виокремлення 

громадських корисних справ, які було вигідніше та ефективніше вирішувати не всім 

членам певної спільноти: плем’ям, родом, общиною, а доручити їх вирішення 

окремим представникам. Внаслідок ускладнення суспільного життя стали 

утворюватися держави. Можна вважати, що держави утворювалися на ґрунті 

самоврядних громад шляхом їх об’єднання. Таким чином, примітивна форма 

самоорганізації, заснована на общинному характері регулювання соціальних та 

господарських процесів, вже на ранній стадії мала в собі ознаки сучасної державної 

структури. 

Традиції общинного самоврядування беруть свій початок в організації 

полісної демократії античного світу. Еволюція примітивних форм територіального 



 133 

самоврядування в результаті ускладнення суспільних відносин об’єктивно 

призводить до утворення держав, в яких владні інститути урівноважуються 

суспільними.  

Так, досліджуючи громаду стародавнього світу, Нюма Дені Фюстель Куланж 

наголошує на такій її особливості як муніципальний дух. Кожна громада в силу 

вимог самої релігії, повинна бути абсолютно незалежною, мала мати свої особливі 

закони, власну грошову одиницю, календар, одиниці міри та ваги, власне вище 

правосуддя. При цьому не було суду вищого за суд самої громади. Нічого спільного 

між двома громадами навіть не допускалося. Найбільш яскравою характерною 

рисою історії Греції та Італії до римського завоювання є роздробленість, доведена 

до крайньої межі і дух відособленості кожної громади. Ні греки, ні італійці, навіть 

самі римляни не могли прийти до думки, щоб декілька міст могли об’єднатися та 

жити на рівних правах під одним управлінням. Таке об’єднання двох громад 

відбувалося на основі тимчасової угоди про отримання певної вигоди чи з метою 

уникнення небезпеки. Кожне місто дорожило своєю автономією, під якою розуміли 

власне право, культ, управління, що являли собою усю його незалежність – 

релігійну та політичну. Легше було одній громаді підкорити собі іншу, аніж 

приєднати її до себе. Управляти громадою могла тільки людина, яка була її членом. 

Спарта намагалася залишати в містах своїх ставлеників, однак вони не здійснювали 

правосуддя та не з’являлися на народних зборах. Не маючи законного зв’язку з 

населенням міст, вони не могли залишатися в містах протягом тривалого часу. 

В результаті цього, кожному завойовнику необхідно було обирати одне з двох: або 

зруйнувати завойоване місто та зайняти його територію, або ж залишити йому повну 

незалежність. Громада або переставала існувати, або ж залишалася суверенною 

державою. Маючи свій культ, вона повинна була мати і своє управління. Позбавлена 

одного, вона втрачала й інше, в результаті цього припинялося її існування взагалі. 

Така повна та безумовна незалежність стародавньої громади могла обірватися лише 

тоді, коли зникли ті вірування, на основі яких вона була заснована. Тільки після 

того, як змінилися певні поняття, змогло з’явитися уявлення про більш ширшу 

державу, яка керується іншими законами [771, с. 222–226].  



 134 

Епохою розквіту муніципального життя були перші часи Римської імперії. 

В іншій відомій праці «Історія суспільного ладу давньої Франції» Нюма Дені 

Фюстель де Куланж характеризує муніципальний лад у Римській імперії як міське 

самоврядування, що наближене до політичної самостійності окремих міст. Це були 

«окремі соціальні організми», які офіційна мова називала цівітас, або 

республіка [772, с. 229; 317, с. 311]. Стародавню релігію заміняє принцип суспільної 

користі. Найбільш простий спосіб дізнатися, чого вимагає суспільна користь – 

скликати людей та порадитись з ними. Кожне питання ставилося на голосування, 

потрібно було знати загальну думку для того, щоб зрозуміти, в чому полягають 

спільні інтереси. Голосування стало важливим фактором управління. Воно отримало 

статус джерела установ, закону права і визначало, що є корисним та справедливим; 

було вище магістратів, а також самих законів, стало верховною владою громади. 

Змінилася сама природа правління. Головний обов’язок полягав у забезпеченні 

порядку та миру всередині, могутності громади ззовні. Політика стала поперед 

релігії, в результаті чого були створені нові магістрати. Так, з’явилися стратеги, 

влада яких вийшла за межі військової, до кола їх обов’язків входили відносини з 

іншими громадами, управління фінансами та все, що стосувалося порядку та 

благоустрою в місті.  

Принцип самоврядування став загальним принципом місцевого управління 

Італії періоду республіки, коли Рим з маленької латинської громади перетворюється 

на величезну державу з великою територією. Муніципалітетом вважалося міське 

управління, що бере на себе обов’язок вирішення загальноміських завдань, а також 

розпорядження відповідними господарськими засобами. Муніципалітетами стали 

називати міста, які користувалися правами самоврядування. Законом 45 року до н. е. 

Юлій Цезар встановив деякі загальні правила щодо місцевого міського устрою, а 

саме: основою муніципального управління був встановлений принцип широкої 

автономії у місцевих справах, хоч і під контролем Риму. За своєю суттю організація 

муніципального устрою була копією державного устрою Риму. Вищим органом 

місцевого самоврядування стали Народні збори, які обирали муніципальних 

магістратів і вирішували загальні питання місцевого життя. У кожному місті за 



 135 

зразком римського Сенату існував муніципальний сенат зі 100 членів. У компетенції 

муніципальної магістратури перебувала адміністративна і судова влада [20, с. 53]. 

Історичний аспект дослідження функціональної ролі місцевого 

самоврядування в регулюванні соціальних питань місцевого значення безпосередньо 

пов’язаний з виявом основних параметрів співвідношення державницьких та 

самоврядних структур, їх взаємодії в процесі становлення та розвитку держави, 

виокремлення та функціонування місцевого самоврядування як відносно 

самостійного багатоаспектного соціального явища.  

Місцеве самоврядування в нашій країні має глибоке коріння, яке сягає 

додержавних утворень східних слов’ян з їх патріархальним самоврядуванням. 

Візантійський історик VI ст. Прокопій Кесарійський зазначив: «Слов’яни і анти не 

управляються однією людиною, але з давніх часів живуть у демократії, і тому в них 

щастя і нещастя в житті вважається справою спільною». Колективістські відносини 

членів перших громад, колективна власність на засоби виробництва, житло та їжу 

формували уклад їхнього життя, певні норми самоврядування. У цих умовах 

суб’єктом місцевого самоврядування виступали рід і плем’я.  

Так, у додержавну добу зародження місцевого самоврядування у 

східнослов’янських племен відбувалося в сім’ях, кровно споріднених родах. Згодом 

більшого значення набуває сусідство, тобто близькість не походження, а 

проживання. Таким чином утворюються поселення на зразок хуторів, міст та 

регіонів, спілкування між якими здійснювалося на основі звичаєвого права.  

К. І. Холостова виділяє наступні основні форми захисту та підтримки в 

стародавніх слов’янських общинах: культові форми підтримки з різними 

сакральними атрибутами; общино-родові форми допомоги та захисту в межах роду, 

сім’ї, населення; господарські форми допомоги та взаємодопомоги. До кола осіб, які 

потребували сторонньої допомоги належали: убогі, каліки, божевільні (в часи 

християнства – блаженні, богоугодні люди), діти-сироти, вдови, люди похилого віку 

та престарілі. Основними формами допомоги таким людям були наступні: пожертви, 

милостиня у святкові дні та поховань на користь зубожілих; розподіл майна на 

користь вдови; «приймачество» як вид усиновлення; спільне виконання робіт (посів 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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та збір врожаю, допомога у будівництві житла); «толоки» (спільні перевезення); 

допомога сусідів по господарству у випадку хвороби господаря; виділення 

земельних ділянок вдовам та людям похилого віку та ін. В етнографічних матеріалах 

знаходимо приклади підтримки літніх людей. Якщо сім’я не допомагала літній 

людині, то турботу брала на себе громада. Для них відводився за спеціальним 

рішенням громади наділ землі, де вони працювали. Своєрідною общинною 

повинністю було годування та забезпечення проживання людині похилого віку на 

певний період. Зароджуються й форми допомоги вдовам. Надавалась допомога 

продуктами харчування, як правило, після збору врожаю. Такі родоплемінні та 

общинні форми допомоги у слов’ян є праобразом соціальної функції місцевого 

самоврядування, оскільки така допомога надавалась шляхом прийняття спільного 

рішення, одними членами общини іншим, соціально вразливим та незахищеним. 

Згідно з теорією «неолітичної революції», а саме однією із концепцій 

походження і сутності держави і права, самоврядування вже у первісні часи стало 

набувати ієрархічного структурованого характеру. Значні зміни в політичній та 

соціально-економічній сферах призвели до організаційного формування таких 

інститутів самоврядування як рада старійшин, віче тощо. Територіальною основою 

самоврядування була сільська громада – верв, про яку згадує Руська Правда – 

найдавніша пам’ятка права. Літописи повідомляють про традицію вічових зборів в 

містах. Так, в «Повісті временних літ» йшлося про те, що східні слов’яни зберегли 

одну з найважливіших традицій вічового самоврядування – обрання (запрошення на 

князювання) головної посадової особи міста – князя. Для вічової організації 

управління характерним був розподіл повноважень між князем та вільним 

населенням регіону. Суб’єктом міського самоврядування виступали міські громади, 

які користувалися значною адміністративною, господарською і судовою 

автономією. Найважливіші питання міського життя вирішували міські віча, а для 

розгляду поточних справ з числа вільних громадян обирався війт та інші посадові 

особи міського самоврядування. Економічну основу місцевого самоврядування 

становила міська корпоративна власність, у тому числі й на землю. Міська громада 
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самостійно встановлювала правила господарювання, міські податки, платежі та інші 

повинності. 

У контексті означеного періоду Н. В. Постовий визначає місцеве 

самоврядування як безпосередню участь народу у місцевому внутрішньому 

управлінні, організованому на рівні громад, вулиць, частин міста, передмість, що 

базуються на основі власного виробництва, власності, виборності посадових осіб, 

залежності від рішень центральної представницької влади з певного кола питань, 

самостійності у вирішенні завдань місцевого значення [328, с. 8].  

Суб’єктом сільського самоврядування виступала сільська (сусідська) 

громада – верв, яка об’єднувала жителів кількох сусідніх сіл, мала землю 

корпоративної власності, представляла своїх громадян у відносинах з іншими 

громадами, феодалами, державною владою [311]. Верві були носіями 

громадівського самоврядування.  

П. Ф. Гураль, досліджуючи волосну громаду в період входження українських 

земель до Великого князівства Литовського, наголошує на тому, що волость як 

форма територіальної громади еволюціонувала з часів Київської Русі, стала 

адміністративним підрозділом сільської місцевості українських земель Великого 

князівства Литовського та водночас осередком місцевого самоврядування з 

відповідними виборними представниками [187, с. 87]. Волосні громади зберігали 

певну автономію у вирішенні своїх внутрішніх справ, а їхні управлінські органи 

являли собою владні структури місцевого самоврядування, правовою основою яких 

було переважно традиційне українське звичаєве право. Волосну громаду очолював 

староста, якого джерела часто називають «старцем». Як свідчать документальні 

джерела, його обирали жителі волості на загальних зборах щорічно весною з числа 

тих волощан, які б були « люди добрые а годные, кого волость усхочет, и которые б 

за людьми стояли, и правду чинили» [188, с. 24]. Волосні старости представляли 

свою волость у відносинах з іншими волостями, господарськими намісниками тощо. 

В разі потреби, вони зверталися до представників влади і навіть до великого князя з 

проханнями, які стосувалися інтересів мешканців їхньої волості. Так, у 1494 році 

староста Завшської волості Овруцького повіту та інші волощани звернулися до 
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великого князя з проханням звільнити їх від виконання повинностей у зв’язку з 

татарським спустошенням.  

Для вирішення важливих питань волосного життя староста скликав волощан 

на віче, де були присутні не тільки голови господарств, а й жінки та діти. На вічі 

обговорювали питання виплати волостю податків, частки спільних волосних коштів, 

розмежування земель, інші спірні питання та судові справи. Такі збори жителів 

волості пізніше стали називати копою. 

Важливою функцією старости у волосній громаді було регулювання збирання 

волосних податків, які, здебільшого накладалися на волость у цілому. А вже 

староста з керівниками сіл і «людьми добрыми» волості робили «розруб» цих 

податків на окремі сільські громади, а ті своєю чергою, – на господарства. У разі 

занедбання окремих господарств волость або просила дозволу на скасування 

податків з них, або змушена була «розкидати» на наявних волощан цю суму» [426, 

c. 19; 187, с. 87]. Старости також визначали кількість необхідних коштів для 

загальних потреб волості та оголошували про їх збір на загальних зборах мешканців.  

Після входження українських земель до складу Великого Князівства 

Литовського елементи місцевого самоврядування, особливо у містах та містечках, 

отримали подальший розвиток у формі війтівства. У цей час виникає складна 

система взаємовідносин між центральною владою, власниками міст та міськими 

громадами, яка була зумовлена статусом міста. 

Так, у великокнязівських містах разом з органами міського самоврядування 

функціонувала старостинська адміністрація – міський орган державної влади, 

очолюваний старостою, який призначався центральною владою. Війтів обирали на 

міських вічах (у документах це «громада», «копа», «купа» ). Юридично оформлено 

міське самоврядування у формі війтівства у Литовських статутах 1529, 1566 та 

1688 років, якими були узаконені міські віча. 

У містах, що перебували у приватній або церковній власності, функціонувала 

замкова адміністрація, очолювана призначеним власником намісником, урядником, 

тіуном тощо. Вона відала справами замку центральної частини міста та 

приписаними до нього селянами з навколишніх сіл, а також питаннями оборони, 
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збирала податки на користь власника міста, під керівництвом намісника вела 

міжусобні війни. Компетенція війта як керівника міської громади і намісника як 

керівника адміністрації розмежовувалися. Водночас війт залежав від замкової 

адміністрації, хоча його повноваження були досить значними. 

Важливу, але негативну роль для українських міст відіграв інститут юридики, 

що існував до XVIII ст. Це міська територія, що разом з городянами, які на ній 

проживають, в адміністративному і правовому відношенні контролювалась 

феодальним власником. Юридики та їх населення не підпорядковувались органам 

міського самоврядування. 

Важливе значення для подальшого розвитку місцевого самоврядування та 

його функціональної ролі у вирішенні соціальних питань мало магдебурзьке право, 

що поширилось на українські міста із середини XIV ст. Першому українському 

місту (Сянок) магдебурзьке право було дароване Галицьким князем Болеславом – 

Юрієм 1339 року. З переходом під польське правління майже усі галицько-руські 

міста отримують від королів привілей на магдебурзьке право: Львів (1356 р.), 

Кам’янець-Подільський (1374 р.), Стрий та Володимир-Волинський (1431 р.), Луцьк 

(1432 р.), Снятин (1442 р.), Мукачеве (1445 р.), Рівне (1493 р.), Київ (1494 р.), Дубно 

(1507 р.), Острог (1528 р.), Любомиль (1541 р.), Тернопіль (1548 р.) Корсунь 

(1584 р.) та ін. Тільки за період 1572–1647 років українським містам і містечкам 

було видано 50 магдебурзьких грамот [90, с. 18].  

Міське населення звільнялось від юрисдикції урядової адміністрації (феодалів, 

воєвод, намісників, та ін.) й місту надавалась можливість самоврядування на 

корпоративній основі, запроваджувались власні органи міського самоврядування – 

магістрати у складі ради та лави. Згідно з магдебурзьким правом усі міські питання 

суспільно-політичного життя, майнового характеру, економічної діяльності тощо 

вирішувалися самими жителями міста.  

В адміністративно-правовому значенні самоврядування завдяки 

магдебурзькому праву відокремило місто від волості. Його запровадження 

передбачало власні органи самоврядування – магістратури у складі ради на чолі з 

бурмистром та лави на чолі з війтом. Основним обов’язком бурмистра було ведення 
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засідання магістрату в якості старійшини. До його компетенції належали: контроль 

за діяльністю комунальних служб, витрати міської скарбниці, охорона громадського 

порядку, тощо. Рада на чолі з бурмістром здійснювала керівництвом містом і 

поточними справами: піклувалася про збільшення суспільного добра, щоб не було 

дорожчання продуктів, карала перекупників, коли вони всупереч розпорядженням 

ради починали продаж раніше визначеного терміну, стежила за тим, щоб міри і ваги 

були в належному стані. Вона зобов’язана була не допускати роздорів у місті, 

захищати вдів, сиріт, не дозволяти поширення азартних ігор. Рада збиралася в 

ратуші не менше одного разу на тиждень або й частіше, відповідно до потреби. 

Предметом обговорення на її засіданнях були питання загальних інтересів міста. 

Аналізуючи процес виникнення та розвитку практики магдебурзького права 

на українських землях, цікавим є факт, що в повсякденному житті міщани 

здебільшого користувались не самими першоджерелами, Магдебурзькими 

грамотами, а їхніми відомими компіляціями – статутами видатних юристів Речі 

Посполитої: Б. Гройського, П. Щербича, П. Кушевича, М. Яскера [481, с. 68]. 

Фактично життєдіяльність міста велась за нормами магдебурзького права, 

тільки інколи допускалось застосування звичаєвих норм права, коли ці питання не 

були зафіксовані юридичними нормами Магдебурзької грамоти. У таких випадках 

звертались до звичаїв самоуправління та судочинства українських міст, які існували 

ще за часів Київської Русі, звичаєвого права. Це було особливістю українських міст, 

на яку звертають увагу багато історіографів, зокрема В. Б. Антонович наголошував, 

що у всіх магдебурзьких українських містах існували відмінності в самоуправлінні 

містом не тільки з німецькими магдебурзькими містами, а й з українськими [23, 

с. 65]. Зважаючи на всі регіональні особливості здійснення магдебурзького права в 

українських землях низка універсальних інституційних положень залишалася 

незмінною, зокрема: повноваження, структура та порядок формування органів 

місцевого самоврядування (магістрат обирався тільки на виборних підставах); право 

на власне судочинство, обрання суддів на виборній основі; закріплювало 

територіально-адміністративні межі міста, межі земельних наділів жителів міста; 

право громадян на заняття торгівлею, ремеслами, організацію цехового 
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виробництва; систему оподаткування в місті, феодальних повинностей, пільги 

громадянам; право громадян вносити зміни в організацію самоуправління і місцевої 

влади в місті.  

Магдебурзьке право, його грамоти були першим в Європі універсальним 

законодавством, яке можна було застосувати в будь-якому торгово-ремісничому 

центрі і яке базувалось на принципі самоуправління громади [303, с. 170]. На думку 

сучасної дослідниці Т. Гошко, магдебурзьке право – яскравий приклад того, що 

українські міста протягом багатьох століть перебували в єдиному політичному, 

культурному, а іноді й правовому середовищі з містами Європи. Ця теза 

підтверджується історією функціонування магдебурзького права в багатьох міських 

центрах нашої країни [168, с. 11]. 

Своєрідних форм набуває місцеве самоврядування за часів існування 

Козацької держави, що зумовлювалось її полково-сотенним устроєм. Полки та 

сотні – одночасно військові й адміністративно-територіальні одиниці, 

користувалися військово-адміністративним самоврядуванням. Справами міст 

Лівобережжя відала управа (рада), до складу якої також входила ратуша, очолювана 

городовим або козацьким отаманом, і підпорядковувалась вищестоящій козацькій 

адміністрації. 

Українське населення міст прагнуло до участі в місцевому самоврядуванні. 

Після битви козаків з польським військом під Зборовом між Хмельницьким і 

поляками був укладений мирний договір (Зборівський трактат, затверджений 

сеймом наприкінці 1649 року), що передбачав право православних міщан входити 

до складу муніципальних урядів. Місцева демократія знаходить своє відображення у 

козацьких радах.  

У першій українській Конституції гетьмана П. Орлика 1710 року 

підтверджувалося станове самоврядування, зроблено намір захистити його від 

свавілля урядовців та закласти основи сучасного місцевого самоврядування. 

Важливо підкреслити, що з Козацькою державою пов'язують початок становлення 

українського муніципалізму як системи управління місцевими справами, у якій 

місцевому самоврядуванню відводиться важлива роль. Як зазначає С. В. Кондратюк, 
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історико-правова цінність Конституції Пилипа Орлика полягає не тільки в тому, що 

вона стала «першим конституційним актом в Україні», Конституція реалізувала 

потребу правової фіксації на найвищому рівні як мінімум трьох основних традицій – 

народоправства, договірних відносин влади і народу, встановила тісний зв'язок із 

ментальністю та традиціями європейських народів, європейськими і 

християнськими цінностями. Відтак, дослідження інтелектуального, прогностичного 

потенціалу, потенціалу державних та правових традицій Конституції П. Орлика має 

на меті відтворення наскрізних історико-правових цінностей українського народу, 

усвідомленого прагнення до поглиблення взаємопорузуміння між людьми і 

пов’язаної з ним демократизації [339, с. 23]. «Пакти й Конституція прав та 

вольностей Війська Запорізького» 1710 року є першою Європейською Конституцією 

в сучасному її розумінні [691, с. 9; 221, с. 53].  

Низка положень Конституції регулювала порядок вирішення питань 

соціального характеру, визначаючи основні засади соціальної політики. Так, під час 

визначення статусу Генерального скарбника і його місця в системі влади 

регулювалися надходження до скарбниці держави з різноманітних джерел і видатків 

у такий спосіб, щоб не порушувати прав тих, «чиї заслуги перед Батьківщиною 

менші, а саме: ченців, священників, бездітних удів, виборних і рядових козаків, 

двірських слуг і приватних осіб». Гетьман повинен дбати про те, «щоб на рядовий і 

простий люд не покладали надмірних тягарів, утисків і надмірних вимог, бо 

підштовхнуті ними (люди), залишивши свої домівки, відходять, як правило, до 

чужих країв за межі рідної землі»[690, с. 32 - 34]. Означена норма є вкрай 

актуальною в умовах сучасної України, коли не вистачає робочих місць, існує 

проблема з працевлаштуванням, яка тягне за собою проблему соціального захисту. 

Масова міграція в Україні та за її межі є наслідком складної політичної та 

соціально-економічної ситуації на Сході України.  

Також встановлювалося та оголошувалося непорушним положення про те, що 

вдови козаків, їхні дружини та діти-сироти, козацькі господарства і господарства 

жінок, чоловіки яких перебувають на війні або на військових службах, не 

притягатимуться до жодних обов’язкових для простого люду загальних повинностей 



 143 

і не будуть обтяжені сплатою податків. Варто згадати таку конституційну норму й 

сьогодні, коли порушуються соціальні права певних категорій осіб, які виконують 

свій конституційний обов’язок – захист Вітчизни на Сході України. Водночас вони 

не звільняються від певних матеріальних зобов’язань та досить часто, за відсутності 

належного врегулювання цих питань на державному та місцевому рівнях, втрачають 

своє право на майно, житло тощо.  

Не менш важливим є положення про порядок збору податків, під час якого 

траплялося уже на той час чимало «порушень і несправедливостей». «Гетьманське 

самодержавство» мало бути обмежене Генеральною радою, з якою Гетьман мусив 

радитися «о всяких ділах публічних»: установлення суворого розмежування між 

державним скарбом і коштами, які перебували в особистому розпорядженні 

Гетьмана; здійснення ревізії захоплених старшиною земельних маєтків і скасування 

усіх тягарів, покладених на селянство; скасування ненависних народові державних 

монополій, оренди і відкупів; ярмаркових податків й інших тягарів. Усе це свідчить 

про зародження в українській державності засад самоврядності та демократизму у 

прийнятті рішень.  

Порівнюючи період прийняття Конституції П. Орлика та сучасний стан 

конституційно-правового регулювання, констатуємо, що ті норми, на які особливо 

акцентувала увагу перша конституція, зазнають серйозних порушень й сьогодні. 

Зокрема, це слабкий контроль за надходженнями та видатками скарбниці (тепер 

Державного та місцевих бюджетів); свавілля старшинських земельних магнатів 

(нинішніх олігархів); всепроникаюча корупція та ін. 

Щодо інших соціальних прав, то в цей період варто акцентувати увагу на 

забезпеченні реалізації права на соціальний захист та охорону здоров’я. Так, в описі 

Павла Алепського, який з антіохійським патріархом подорожував через Україну до 

Москви у 1654 році зазначається: «Знай, що по всій землі козацькій, в кожному 

місті, в кожному селі для їхніх убогих, немічних та сиріт збудовано по краю та 

всередині населеного місця будинки, в яких вони мають притулок». Братські 

притулки вже у XVI ст. отримують назву шпиталів (від лат. hospitalis – гостинний). 

Братські шпиталі утримувалися коштом громади. У містах великі цехи утримували 
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свої шпиталі. Менші цехи об’єднувалися і мали один шпиталь. У деяких містах 

шпиталі утримувалися на митні кошти, що їх брали за користування міськими 

валами, за проїзд через мости, переправу поромом. Крім шпиталів, які утримувалися 

на громадські кошти, були в Україні й шпиталі, існування яких забезпечувалося 

заповітами заможних мешканців. Про кількість шпиталів в Україні у XVII–XVIII ст. 

можна скласти уявлення з відомостей ревізійних книг Лівобережної України архіву 

Малоросійської колегії. Згідно з цими книгами у 1732 році в Чернігівському полку 

було 118 шпиталів, Лубенському – 107, Миргородському –29, Ніжинському – 138, 

Полтавському – 42, Переяславському – 52. Усі ці шпиталі мали опікувальну мету.  

Після приєднання українських земель до Російської імперії питання 

функціонування таких шпиталів (богаділень) вирішувалося на імперському рівні. 

Так, Петро I, переслідуючи жебрацтво, повелів у 1712 році завести у всіх губерніях 

богодільні для престарілих та нездатних до роботи. Спочатку ними опікувалися 

створені міські магістрати, згодом – улаштування та завідування богодільнями було 

доручено створеному в кожній губернії Приказу громадського опікування; передача 

їх у відання земств (1864 р.) та міст (1870 р.). Земства стали піклуватися про сиріт та 

розширення категорій людей, які могли перебувати там. Після Жовтневого 

перевороту 1917 року ці заклади були перепрофільовані у «будинки престарілих», 

«Інтернати», «Притулки». Сьогодні такими соціальними закладами опікуються 

відповідні територіальні громади та їх представницькі органи.  

Згодом в Україні формуються загальноімперські органи місцевого 

самоврядування, у 1838 році запроваджується станове самоврядування для 

державних та вільних селян у формі сільського товариства, яке із 1861 року 

поширюється на всіх селян. Сільське товариство (сільська громада) мало 

корпоративну власність, у тому числі на землю. Найважливіші питання сільського 

товариства вирішував сільський схід, а поточні справи – обраний на сході сільський 

голова та призначений сільський писар.  

Значний вплив на суспільне життя України мала проведена Олександром ІІ 

1864 року земська реформа. У європейській частині Російської імперії, включаючи 

Лівобережну та Слобідську Україну, засновувалися земські установи як органи 
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регіонального самоврядування. На земські установи покладалась основна частина 

обов’язків щодо забезпечення життєдіяльності місцевого населення: постачання 

продовольства, утримання шляхів, будівель, споруд, земських благодійних та 

лікувальних закладів, підтримка розвитку народної освіти, організація допомоги 

хворим та убогим. В цілому, земські установи мали чітко визначені соціально-

обслуговуючі функції і не зважаючи на негативну для українського місцевого 

самоврядування російську уніфікацію, мали певний позитивний вплив на 

розв’язання місцевих проблем, сприяли піднесенню загального рівня життя 

селян [372, с. 7]. 

Міськими справами безпосередньо завідувала міська управа, при якій існували 

підготовчі, виконавчі та інші комісії. Згідно з Міським положенням 1870 року, 

однією з основ організації міського громадського управління був принцип 

відокремлення розпорядчої влади від виконавчої, які надавалися думі та управі. 

Поставивши управу в становище, підпорядковане думі, закон передбачив і 

можливість впливу управи на рішення думи з боку управи і міських голів – органів, 

підзвітних думі. Реальна влада міського голови була значно більшою, ніж 

передбачалася законом. Так, голова колегіального органу мав можливість 

забезпечувати вирішення міських справ у бажаному для нього варіанті. 

Реформуючи громадське управління міст, царський уряд в межах, вигідних 

для себе, наділив місцеві органи правами самоврядування, водночас позбавивши їх 

права займатися політичними питаннями. Внаслідок цього громадське управління 

перебрало на себе функції «господарського самоврядування». Урядовий нагляд 

обмежувався наглядом за законністю дій міського самоврядування, не втручаючись 

у його господарську діяльність. Однак, мали місце факти протидії самоврядування 

незаконним діям адміністрації, що призводило до конфліктів. В цілому проведення 

цієї реформи сприяло збільшенню міських доходів, уряд отримав можливість 

перекласти на самоврядування значну частину витрат, обтяжливих для центральної 

влади. 

Як зазначає О. Л. Копиленко, окрему й досить цікаву сторінку в історії 

розвитку українського місцевого самоврядування складають спроби, але на жаль, 
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марні, побудувати його систему в четвертій та п’ятій суверенних і недовготривалих 

українських державах – УНР та ЗУНР [359, с. 34–35]. У Конституції УНР (Статут 

про державний устрій, права і вольності УНР 29 квітня 1918 р.) в Загальних 

постановах йшлося: «Не порушуючи єдиної своєї влади, УНР надає своїм землям, 

волостям і громадам права широкого самоврядування, додержуючи принцип 

децентралізації. Всякого роду справи місцеві впорядковують виборні Ради і Управи 

громад, волостей і земель. Їм належить єдина безпосередня місцева власть: міністри 

УНР тільки контролюють і координують їх діяльність безпосередньо і через 

визначених ними урядовців, не втручаючись до справ, тим Радам і Управам 

призначених, а всякі спори в цих справах вирішує Суд УНР» [348]. Закріплювалася 

не тільки ідея самоврядування як можливість вирішення питань місцевого значення, 

а й ішлося про децентралізацію як необхідну умову існування місцевого 

самоврядування та належної реалізації його функцій, у тому числі й соціальної. 

У радянський період вирішення питань місцевого значення належало до 

безпосередньої компетенції держави. У 1950–1960-х роках місцеві Ради стали 

розглядатися як органи такої влади, що переростає в комунальне громадянське 

самоврядування, а тому вони мають виступати не тільки як органи державної влади, 

а й місцевого або громадського самоврядування. До їх компетенції належали: 

запровадження в життя всіх постанов вищих органів влади; піднесення територій у 

господарському і культурному аспектах; керівництво всіма підпорядкованими їм 

органами державного управління; вирішення інших питань місцевого значення. 

Однак, централізм держави призводив до того, що питання місцевого життя були 

повністю підпорядковані великодержавним інтересам, які блокували будь-які 

прояви місцевого самоврядування, тим більше з вираженою українською 

суттю [414, с. 47]. 

Як зазначає В. М. Кампо, протягом століть на терені сучасної України 

методом спроб та помилок складалася сучасна система місцевого самоврядування, 

яка акумулювала у собі все те позитивне, що накопилося у періоди злетів демократії 

та її інститутів, а також і негативне, що залишили після себе століття імперського 

правління та десятиліття радянського тоталітаризму.  
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Місцеве самоврядування – «матерія» чутлива, рухлива, можна навіть сказати 

реактивна. У ній знаходять свій прояв особливості історичного моменту, типу та 

стану політичної системи, суспільного та державного буття кожної конкретної 

країни або групи країн, національних традицій, правової культури та політичної волі 

народу. В Україні поступово відбувається процес трансформації нової 

муніципальної системи з політичною орієнтацією на класичні європейські зразки. 

Водночас не можна не помітити й певних фактичних труднощів із запровадження 

європейської моделі місцевого самоврядування в Україні [314, с. 564].  

Функціональна роль місцевого самоврядування в регулюванні соціальних 

питань місцевого значення обумовлена самим поняттям місцевого самоврядування 

та знайшла своє закріплення у відповідних законодавчих актах. Так, Закон «Про 

місцеві Ради народних депутатів та місцеве самоврядування» від 07 грудня 

1990 р. [610], а також Закон України «Про місцеві Ради народних депутатів та 

місцеве і регіональне самоврядування» від 26 березня 1992 р. [609] визначали 

місцеве самоврядування в Україні як територіальну самоорганізацію громадян для 

самостійного вирішення безпосередньо або через органи, які вони обирають, усіх 

питань місцевого життя в межах Конституції України, законів України та власної 

фінансово-економічної бази. 

Уперше на законодавчому рівні до відання місцевого самоврядування 

віднесене вирішення усіх питань місцевого життя, однак самої дефініції «питань 

місцевого життя» та їх переліку закон не містив. Водночас серед основних 

принципів місцевого та регіонального самоврядування належить виокремити 

принципи: соціальної справедливості, поєднання місцевих і державних інтересів, 

оптимальної децентралізації. Саме побудова та здійснення місцевого 

самоврядування на цих принципах стала передумовою реалізації соціальної функції. 

Аналіз економічної і фінансової основи місцевого та регіонального самоврядування 

свідчить також про пріоритет соціальної функції. Адже, в законі зазначається, що 

місцеве господарство, комунальна власність служать джерелом одержання доходів 

місцевого самоврядування і задоволення соціально-економічних потреб населення 

відповідної території. Важливою є також норма, яка передбачає, що питання 
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створення або перетворення економічних і соціальних об’єктів, початку 

господарської діяльності, використання природних ресурсів місцевого значення на 

території сільської, селищної, міської Ради вирішуються тільки з її дозволу. Питання 

використання природних ресурсів загальнодержавного значення на території цих 

рад вирішується з урахуванням їх думки. 

Означена норма є надзвичайно актуальною сьогодні, позаяк тільки відповідні 

органи місцевого самоврядування здатні реально оцінити позитивні та негативні 

наслідки прийняття того чи іншого рішення та оцінити, яке значення воно матиме 

для подальшого соціально-економічного розвитку відповідної території. Нині 

спостерігаємо ситуацію, коли видобування певних природних ресурсів на території 

відповідної ради приносить тільки шкоду навколишньому середовищу, робить 

непридатною для іншої господарської діяльності та найважливіше не є джерелом 

наповнення місцевих бюджетів, кошти яких могли б спрямовуватися на реалізацію 

відповідних соціальних програм. 

Щодо соціальної функції, то саме з метою її реалізації закон закріплює 

галузеву компетенцію виконавчих комітетів рад народних депутатів, регламентуючи 

повноваження цих органів. У законі містилися норми, які сприяли реалізації 

соціальної функції, зокрема мова йде передусім про формування доходної частини 

місцевих бюджетів, а також норму, яка гарантувала, що доходи, додатково одержані 

при виконанні бюджетів місцевого самоврядування, а також суми перевищення 

доходів над видатками, що утворюються в результаті перевиконання доходів або 

економії у видатках, залишаються в розпорядженні органів місцевого 

самоврядування, вилученню не підлягають і використовуються за їх розсудом. При 

цьому закон передбачав можливість використання таких надлишкових коштів на 

реалізацію соціальної функції місцевого самоврядування, а саме: органи місцевого 

самоврядування збільшують в межах наявних у них коштів норми видатків на 

утримання житлово-комунального господарства, закладів охорони здоров’я, 

соціального забезпечення тощо, а також визначають додаткові пільги і допомогу 

окремим категоріям населення.  
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Не зважаючи на те, що ці Закони були першим кроком у становленні та 

розвитку інституту місцевого самоврядування, їх норми, спрямовані на реалізацію 

соціальної функції мають актуальне значення для подальшого удосконалення 

функціональної ролі місцевого самоврядування в регулюванні соціальних питань 

місцевого значення.  

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ні самого визначення 

питань місцевого значення, ні їх переліку не містить. Хоча в деяких законопроектах, 

зокрема в проектах Закону «Про територіальну громаду» [633], Закону «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [638], містилося визначення питань місцевого значення 

як питань, що випливають з колективних потреб відповідної територіальної громади 

та віднесені Конституцією та законами України до сфери їх компетенції. Однак, ця 

дефініція не отримала свого закріплення в нині чинному Законі «Про місцеве 

самоврядування в Україні», що, зі свого боку, стало істотною перепоною у процесі 

розмежування функцій органів місцевого самоврядування та місцевих органів 

державної виконавчої влади та сприяло виникненню дублювання ряду повноважень, 

які віднесені до різних рівнів публічної влади. Крім того, законодавче закріплення 

переліку таких питань місцевого значення переводить їх в розряд першочергових та 

пріоритетних, що означатиме не тільки бажання їх виконання або, навпаки, 

ігнорування з боку представників органів місцевого самоврядування, а передусім 

необхідність та обов’язок їх виконання.  

Проект Закону «Про органи самоорганізації населення» (реєстраційний 

№ 2466 від 24 березня 2015 р.), розроблений за участю Всеукраїнської Асоціації 

органів самоорганізації населення [614] визначає питання місцевого значення 

наступним чином: це питання, які пов’язані з життєдіяльністю людей та розвитком 

територіальної громади, що випливають із колективних інтересів жителів – членів 

цієї територіальної громади, віднесені Конституцією та законами України до 

предметів відання місцевого самоврядування, а також інші питання, які не належать 

до виключної компетенції органів державної влади України. 

Європейська Хартія про місцеве самоврядування [269] теж не деталізує, що 

саме необхідно розуміти в якості суттєвої частки суспільних справ. Тому держави, 
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регламентуючи порядок організації та функціонування інституту місцевого 

самоврядування, намагаються на законодавчому рівні визначити поняття «питання 

місцевого значення» та закріпити їх перелік.  

Варто погодитися з М. О. Баймуратовим про те, що така відсутність 

законодавчого визначення питань місцевого значення є проявом нерішучості 

держави, її небажання втратити усі важелі управління важливими соціальними 

процесами на місцевому рівні. Адже сама дефінітивна характеристика питань 

місцевого значення, зроблена на законодавчому рівні, сприятиме більш чіткому 

розмежуванню повноважень держави та місцевого самоврядування, становленню 

повноцінної нормативно-компетенційної бази локальної демократії [46, с. 112]. Саме 

така відсутність на законодавчому рівні зводить метаідею про повноцінне місцеве 

самоврядування в Україні в розряд декларацій [44, с. 115].  

Деякі автори, аналізуючи порядок надання громадських (муніципальних) 

послуг, тобто, по суті, даючи об’єктні характеристики муніципальної діяльності, 

вважають, що «проблема визначення природи цієї категорії послуг є завданням 

важливим, але все ж таки не першочерговим» [413, с. 195]. Не можемо погодитися з 

таким твердженням, оскільки вважаємо це завдання не просто вкрай важливим, а й 

пріоритетним. Неможливо характеризувати муніципальну діяльність, залишаючи 

поза увагою її основний об’єкт.  

Щодо критеріїв виділення таких локальних питань, то вони полягають в тому, 

що держава має справи з громадянами, а місцеве самоврядування – з жителями. За 

наявності такого розмежування акцент переноситься на докорінну зміну правового 

модусу людини в місцевому самоврядуванні. Якщо такого розмежування не 

провести, ми ніколи не зможемо змінити один із принципів радянської влади: 

місцеві ради – «агенти» державної влади на місцях. Тоді й справді немає 

необхідності шукати та виділяти коло питань місцевого значення» [378, с. 10–11].  

Саме у взаємодії суб’єктів місцевого самоврядування у процесі вирішення 

питань місцевого значення проявляється та реалізується сутність, невід’ємні, 

детермінуючі, іманентні властивості самоврядування [512, с. 578].  
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Проблеми визначення питань місцевого значення як основних об’єктів 

локальної діяльності територіальних громад, об’єктивної основи муніципальної 

влади є предметом досліджень як вітчизняних, так і зарубіжних вчених [64, с. 337–

344; 312, с. 71; 326, с. 46; 204, с. 264; 361, с. 357; 456, с. 295; 258, с. 320; 336, с. 32; 

483, с. 226; 401, с. 546; 35, с. 716; 138, с. 571].  

Аналізуючи дефініцію питань місцевого значення, основну частку яких 

становлять саме соціальні питання, приходимо до висновку, що їх перелік хоч і 

знайде відображення в чинному законодавстві, не може бути вичерпним, матиме 

тенденцію до розширення, зокрема шляхом їх правової регламентації в статутах 

територіальних громад за рішенням самих територіальних громад та їх 

представницьких органів.  

Характеризуючи соціальну функцію місцевого самоврядування, варто взяти до 

уваги основний об’єкт муніципальної діяльності – соціальні питання місцевого 

значення, визначення яких є похідним від загального поняття питань місцевого 

значення. Вважаємо, що в основу виділення соціальних питань місцевого значення 

має бути покладено ряд об’єктивних ознак, серед яких: соціальні питання є 

основними об’єктами муніципальної діяльності; соціальні питання стосуються 

мешканців відповідної території; вирішуються безпосередньо територіальною 

громадою або їх представницькими органами; результатом їх вирішення є 

задоволення соціальних потреб та інтересів відповідних територіальних громад; за 

своїм змістом це перелік питань, вирішення яких віднесено як до власної 

компетенції суб’єктів місцевого самоврядування, так і коло питань місцевого 

значення, які хоч і не передбачені безпосередньо муніципальним законодавством, 

однак не віднесені до відання інших органів; у тому числі органів державної влади; 

вирішення соціальних питань місцевого значення є відображенням стану реалізації 

соціальних прав кожним представником територіальної громади; визначаються як 

законодавчими актами, так і актами локальної нормотворчості (статутами 

територіальних громад, рішеннями відповідних органів місцевого самоврядування, 

іншими актами місцевого самоврядування).  
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Таким чином, соціальні питання місцевого значення – це питання (місцеві 

справи), віднесені чинним законодавством та актами локальної нормотворчості до 

сфери відання місцевого самоврядування, а також ті питання, які не належать до 

сфери відання органів державної влади, вирішення яких має на меті задоволення 

соціальних потреб та інтересів мешканців відповідної території безпосередньо на 

рівні територіальної громади, силою самої громади та її представницьких органів. 

Вважаємо, що подальший розвиток інституту місцевого самоврядування, виходячи з 

його функціональної ролі, а саме вирішення широкого кола соціальних питань 

місцевого значення потребує передусім їх законодавчого визначення, а також 

закріплення необхідних засобів для їх якісного та своєчасного вирішення.  

Саме стан реалізації соціальної функції місцевим самоврядуванням свідчить 

про ефективність функціонування всієї його системи та відображає рівень 

підтримки інституту місцевого самоврядування та зацікавленості в його 

подальшому розвитку з боку відповідних територіальних громад.  

Тому важливо, щоб недовіра громадян до наявної системи місцевого 

самоврядування не досягнула критичної межі, оскільки саме ця модель, як 

справедливо зазначають деякі експерти, у сучасних умовах здатна 

трансформуватися у модель самоврядування, яка за своїм духом близька до 

радянської моделі місцевої влади [313, с. 359]. Це твердження є вкрай актуальним 

сьогодні, оскільки основні напрями реалізації сучасної муніципальної реформи 

досить часто набувають «несподіваного ефекту», не отримують підтримки у 

населення, є незрозумілими для нього та роблять населення пасивним 

спостерігачем. Така ситуація є неприйнятною, місцеве самоврядування за таких 

умов втратить своє функціональне призначення, оскільки за своєю суттю є 

самостійною діяльністю населення з вирішення безпосередньо або через 

представницькі органи місцевого самоврядування питань місцевого значення, 

виходячи винятково з інтересів самого населення.  

Генезис функціональної ролі місцевого самоврядування у вирішенні питань 

соціального характеру передусім пов’язаний з періодизацією самого розвитку 

місцевого самоврядування. Таким чином, вважаємо, що процес закріплення права 
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місцевого самоврядування на самостійне вирішення соціальних питань місцевого 

значення характеризується особливостями наступних періодів: зародження й 

утворення держави східнослов’янських племен на українських землях; магдебурзьке 

право та європеїзація місцевого самоврядування; Козацька держава; русифікація та 

входження українських земель до складу Російської імперії; відродження 

української державності (період УНР); радянський період; становлення України як 

незалежної держави; сучасний період муніципального розвитку (конституційна 

реформа та децентралізація влади).  

Місцеве самоврядування історично зберігає основні риси общинного устрою, 

де воно зародилося і функціонувало у додержавницьких структурах. У державно-

організованому суспільстві місцеве самоврядування набуває нових рис, не 

втрачаючи при цьому якості соціального суспільного елемента. Проведене 

дослідження яскраво демонструє тривалий пошук місця місцевого самоврядування в 

організації суспільного життя та системі влади. Такий процес і дотепер має 

циклічний характер, періоди розквіту різко змінювалися періодом кризи місцевої 

влади. Визначальну роль у цьому процесі відіграє держава та рівень соціально-

економічного розвитку суспільства. Як свідчить проаналізований історичний досвід, 

на певних етапах держава сприяла розвитку місцевого самоврядування, а в інший 

період її діяльність була спрямована на тотальне знищення місцевого 

самоврядування як інституту прямої демократії.  

Варто розуміти й те, що місцеве самоврядування не є альтернативою сильній 

державній владі, а якраз навпаки – дієве місцеве самоврядування є ознакою сильної 

держави. У період державної кризи місцеве самоврядування бере на себе вирішення 

питань життєзабезпечення на локальному рівні і таким чином сприяє збереженню та 

зміцненню держави, є стабілізуючим фактором та знімає соціальну напругу в 

суспільстві. Місцеве самоврядування як соціальний інститут повинне й надалі 

зберігати усі можливі форми самоорганізації людей, максимально сприяти 

ініціативам громади, виходячи з її потреб та інтересів, традицій, історичного досвіду 

та національних особливостей. 
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2.4 Співвідношення соціальної функції місцевого самоврядування та 

соціальної функції держави 

 

Проблема реформування місцевого самоврядування є однією з 

найактуальніших у сучасних умовах розвитку української державності. Перспективи 

її розв’язання багато в чому визначають спрямованість і зміст політичних дискусій, 

які безпосередньо пов’язані з формуванням ефективної публічної влади в Україні, 

встановленням справжнього народовладдя. Це пояснюється тим, що демократична 

правова держава може вирішувати основні завдання тільки за наявності розвиненої 

системи самоврядування. Як одна з основ конституційного ладу, місцеве 

самоврядування дає змогу демократизувати апарат управління, ефективно 

вирішувати місцеві питання й забезпечувати врахування інтересів територіальних 

громад і таким чином оптимально поєднувати інтереси й права мешканця будь-якої 

території та інтереси держави в цілому.  

В останні роки в Україні ми спостерігаємо за тим, як змінюються одні й ті ж 

конституційні норми, зокрема в частині переходу повноважень у владному 

трикутнику: Президент – Парламент – Уряд. Проте, вони жодним чином не 

відобразилися на якості життя пересічних громадян, які й надалі продовжують 

стикатись з одними і тими ж проблемами конкретного міста, селища чи села: дитячі 

садки і школи, які закриваються через брак фінансування, неефективна первинна 

медична допомога або ж її відсутність, вивіз сміття та побутових відходів, 

забрудненість водойм, відсутність якісної питної води і т. ін.  

Заклики щодо зміцнення та розширення прав місцевого самоврядування, 

забезпечення розвитку самодостатніх територіальних громад стали популярним 

політичним гаслом, яке фактично тільки маскує посилення в державі процесів 

централізації влади на всіх рівнях, у тому числі й місцевому. Маємо на увазі 

розширення повноважень місцевих державних адміністрацій щодо контролю за 

функціонуванням місцевого самоврядування. 

Враховуючи складну ситуацію в державі, кризу державної влади, заклики до 

федералізації, необхідно взяти до уваги той факт, що саме зміцнення основ 
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місцевого самоврядування може гарантувати покращення якості життя громадян, 

забезпечити реалізацію соціальних прав людини та громадянина на місцевому рівні 

незалежно від регіону, а отже, подолати соціальну напругу та політичну 

нестабільність. Дієвість та ефективність місцевого самоврядування, а відповідно й 

реалізація соціальних прав на місцевому рівні, можлива тільки внаслідок 

масштабного реформування органів публічної влади шляхом децентралізації та 

втілення в життя основоположного принципу субсидіарності у вирішенні питань 

життєдіяльності територіальних громад [209, с. 50–55].  

Принцип субсидіарності передбачає, що рішення приймається якомога ближче 

до громадянина. Усе, що можна вирішити на місцях, не повинно передаватися на 

вищий рівень влади. При цьому відповідальність місцевого самоврядування має 

визначатися з урахуванням економічних, фінансових та інших можливостей. 

Особливе значення для реалізації цього принципу має ст. 4 Європейської хартії 

місцевого самоврядування, згідно з якою муніципальні функції, як правило, 

здійснюються переважно тими властями, які мають найтісніший контакт з 

громадянином. Наділяючи тією чи іншою функцією інший орган, необхідно брати 

до уваги й обсяг і характер завдання, а також вимоги досягнення ефективності та 

економії. Ця ж стаття містить ще один дуже важливий принцип, який пояснює 

підходи до децентралізації влади і стверджує думку про те, що «при делегуванні 

повноважень будь – якими центральними чи регіональними органами влади, органи 

місцевого самоврядування повинні, наскільки це можливо, володіти свободою 

адаптувати ці повноваження до місцевих умов».  

Принцип субсидіарності знайшов своє відображення у Бюджетному 

кодексі [116], оскільки передбачає, що розподіл видів видатків між Державним 

бюджетом та місцевими бюджетами, а також між місцевими бюджетами ґрунтується 

на необхідності максимально можливого наближення надання гарантованих послуг 

до їх безпосереднього споживача. Водночас у базовому законі «Про місцеве 

самоврядування в Україні» він і досі відсутній.  

Надмірна централізація влади веде не тільки до прорахунків у розвитку усіх 

територій держави, але й не дає змоги уряду займатись стратегічними питаннями 
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розвитку, оскільки його повсякденною роботою стає вирішення тисяч проблем по 

всій території держави. З другого боку, децентралізація можлива і доцільна тільки 

тоді, коли органи місцевого самоврядування спроможні виконувати надані їм 

повноваження – організаційно, кадрово, фінансово, вони є прозорими та підзвітними 

громаді, а також коли держава має змогу ефективно здійснювати нагляд за 

законністю дій органів місцевого самоврядування та не допустити банкрутства 

громад через помилку виборців на виборах – обрання тих, хто не може управляти. 

Отже, ефективна організація влади в громадах, районах та областях можлива, 

коли ця влада є збалансованою: органи виконавчої влади, органи місцевого 

самоврядування мають чітко розведені повноваження, спроможні реалізувати ці 

повноваження, а у громадах досить розвинена самоорганізація громадян [737, с. 11]. 

Питання функціонування інституту місцевого самоврядування викликає 

значну зацікавленість як вітчизняної науки, так і представників самих 

муніципальних органів, органів виконавчої влади та особливо законодавця, оскільки 

на часі внесення змін до Конституції України саме в частині зміцнення 

муніципальної влади, децентралізація управління аж до ліквідації місцевих 

державних адміністрацій. Ведуться наукові дискусії щодо самої природи місцевого 

самоврядування, його функцій та повноважень; досліджуються питання 

забезпечення функціонування усіх складових його системи тощо. Існує об’єктивна 

необхідність детального вивчення питання взаємодії різних рівнів публічної влади, 

яка сприятиме, з одного боку, реалізації основних соціальних функцій місцевим 

самоврядуванням, з другого,– основних напрямів соціальної політики держави на 

відповідному місцевому рівні. Важливою є побудова принципово інших за своєю 

суттю відносин між органами державної влади та місцевого самоврядування, 

перехід від моделі залежності місцевого самоврядування від органів виконавчої 

влади до моделі партнерства [236, с. 58–59].  

В науковій літературі утверджується нова модель взаємовідносин центральних 

та місцевих влад, в основу якої покладена концепція взаємозалежності. Як зазначав 

А. З. Георгіца, відносини центральних і місцевих органів характеризуються як 

їхньою незалежністю, так і взаємозалежністю і визначаються реальним владним 
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потенціалом сторін і ресурсами, які знаходяться в їх розпорядженні [152, с. 435]. 

Інші науковці характеризують модель взаємовідносин місцевих органів публічної 

влади як агентську, хоча при цьому стверджують, що окремі приклади поступового 

переходу до моделі взаємозалежності, а з часом і до партнерства, як найбільш 

ефективної та дієвої, вже існують [58, с. 26].  

На думку О. О. Кутафіна та В. І. Фадєєва, місцеве самоврядування – це, 

звичайно, не «держава в державі». Але водночас воно не може бути віднесене 

винятково до інститутів громадянського суспільства, оскільки місцеве 

самоврядування – не просто форма самоорганізації населення для вирішення 

місцевих питань. Це і форма здійснення публічної влади, влади народу. 

Муніципальна влада і влада державна – форми публічної влади, влади народу [399, 

с. 94]. Аналогічним є й бачення Ю. А. Дмитрієва, Н. О. Ємельянова, 

В. В. Комарової, В. В. Пиліна, які наголошують на тому, що належність місцевого 

самоврядування до єдиної системи народовладдя не є свідченням абсолютної 

тотожності державної та муніципальної влад як за змістом їх діяльності, так і за 

формою їх здійснення. Термін «самоврядування» означає «управління самим 

собою», тобто принциповою відмінністю місцевого самоврядування є співпадання 

суб’єкта та об’єкта управління. Населення саме (принцип самостійності) визначає 

коло вирішуваних ним завдань (принцип самодостатності) та передбачає необхідні 

зусилля для їх вирішення (принцип самозабезпечення). Однак, це не означає, що 

держава взагалі не втручається в діяльність місцевого самоврядування та перекладає 

на нього вирішення всіх завдань місцевого рівня. Водночас, стверджують ці вчені, 

розмежування державного та муніципального рівнів влади є більш ефективною 

конструкцією, аніж їх злиття, оскільки, по-перше, перешкоджає підміні других 

першими (як це, на жаль, все ще відбувається в окремих випадках на практиці), 

тобто в кінцевому результаті забезпечує збереження демократичних засад в 

організації публічної влади в державі, по-друге, розвиває ініціативу населення, 

витісняє утриманські настрої та сприяє більш ефективному вирішенню питань 

місцевого значення [483, с. 10].  
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Кардинально іншим є бачення В. І. Борденюка, який переконаний в 

необхідності відмови від ідеї поділу публічної влади, єдиним носієм і джерелом якої 

є народ, на державну владу та муніципальну владу (владу територіальної громади), 

як таку, що не є продуктивною з огляду як на потреби вітчизняного 

державотворення, так і на потреби розвитку місцевого самоврядування; 

концептуальною основою відповідних реформ в Україні стала громадівська теорія, у 

зв’язку з чим розвиток вітчизняного місцевого самоврядування відбувався 

переважно на основі його протиставлення державному управлінню, що стало однією 

з причин створення суперечливої системи управління на місцях. У функціональному 

відношенні, це дістало відображення у штучному відокремленні сфери державного 

управління від сфери місцевого самоврядування шляхом зосередження його 

діяльності на вирішенні питань місцевого значення, а в організаційному – у 

створенні паралельної системи управління на місцях, за якої питання місцевого 

значення повинні вирішувати органи місцевого самоврядування, а питання 

державного значення – місцеві органи виконавчої влади. 

На противагу твердженням про громадівську природу функцій місцевого 

самоврядування, обґрунтована ідея про похідний характер функцій місцевого 

самоврядування від функцій держави. Зокрема визначено, що органи місцевого 

самоврядування в єдиному контексті з органами державної влади беруть участь у 

реалізації практично всіх функцій держави, але на засадах відносної автономії. 

Місцеве самоврядування є формою демократичної децентралізації державної 

влади (державного управління), головна суть якої полягає у звичайному розподілі 

повноважень (а не влади) щодо здійснення завдань і функцій держави на місцях, 

передусім між центральними органами виконавчої влади та органами, які 

формально визначаються як органи місцевого самоврядування. При цьому 

наголошується, що за умов такої децентралізації змінюється не природа влади, а 

тільки характер взаємозв’язків між органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування [106, с. 6, 7].  

Ми вважаємо, що в жодному разі, навіть обґрунтовуючи існування інституту 

місцевого самоврядування як окремого виду публічної влади на місцевому рівні, не 
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можна протиставляти місцеве самоврядування та державу. Державна влада та 

місцеве самоврядування повинні взаємодіяти, оскільки, відповідно до ст. 5 

Конституції України, мають єдине джерело владних повноважень, а також пов’язані 

спільним колом справ, які віднесені до відання місцевого самоврядування та 

становлять перелік питань місцевого значення. Адже, як відстежує Л. Кириченко, 

будь-яке загальне питання є водночас і місцевим для кожної окремої території, і, 

навпаки, у вирішенні багатьох місцевих питань бере участь загальнодержавний 

інтерес… Від діяльності системи місцевого самоврядування залежить не тільки 

єдність влади, але й політична, економічна та соціальна стабільність [323, с. 101]. Та 

головне – реалізація прав і свобод людини та громадянина саме на рівні тієї чи іншої 

територіальної громади. Досягнути найвищого рівня такої реалізації можна тільки 

спільними зусиллями обох рівнів публічної влади на місцях.  

Виходячи з цього можна погодитися з А. Р. Крусян щодо переваг саме 

координаційних відносин, які відображають взаємні управлінські впливи, 

спрямовані на узгодження дій. Основне завдання автор вбачає в кооперації 

управлінських зусиль для більш успішного вирішення спільних завдань. Цей вид 

взаємовідносин повинен здійснюватися в тих сферах громадського життя, які 

рівною мірою важливі для держави в цілому і для територіальних громад зокрема, 

тобто торкаються загальних інтересів (державних і місцевих). Це взаємовідносини у 

вирішенні питань економічного, соціального і культурного розвитку територій, в 

галузі соціального захисту населення, охорони навколишнього середовища і 

раціонального використання природних ресурсів відповідних територій, а також в 

галузі забезпечення законності, правопорядку, прав і свобод громадян. Основним 

завданням координаційних взаємовідносин є узгодження дій для успішного 

вирішення спільних завдань [387, с. 12–13]. 

Досліджуючи сутність соціальної взаємодії органів місцевого самоврядування 

та територіальних громад з державними органами управління, М. М. Кононенко 

вбачає її результативність в реалізації принципів компромісу та узгодженості дій, а 

також за активної участі територіальної громади в ухваленні управлінських рішень. 

Місцевому самоврядуванню об’єктивно властиві громадянські цінності, які надають 
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йому перевагу перед іншими формами організації управління на місцях та 

формують сприятливі умови для запровадження соціальної взаємодії партнерського 

типу, що полягає у постійній співпраці самоврядних органів, обраних населенням, з 

державними органами управління та територіальною громадою [340, с. 7].  

На практиці досить часто виникають конфлікти між різними рівнями влади, 

внаслідок чого залишаються невирішеними проблемні питання місцевого населення, 

переважно соціально-економічного характеру. Тому для уникнення цих негативних 

наслідків вважаємо за необхідне на законодавчому рівні розмежувати повноваження 

органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, віднісши вирішення 

всього кола питань місцевого значення до власних повноважень місцевого 

самоврядування та звести до мінімуму перелік делегованих повноважень. Яскравим 

підтвердженням є зокрема ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», яка закріплює повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, 

фізкультури і спорту та передбачає їх розмежування на власні (всього 

9 повноважень) та делеговані (в переліку 11 повноважень). Аналогічною є ситуація 

щодо законодавчого закріплення ст. 34 даного Закону повноважень у сфері 

соціального захисту населення, які в переважній більшості є делегованими 

(власних 4 та 16 делегованих). Крім того, базовий закон містить норму, яка 

регламентує делегування повноважень районних та обласних рад відповідним 

місцевим державним адміністраціям, які постають своєрідними «агентами» держави 

на місцевому рівні та є підзвітними органам виконавчої влади вищого рівня [551, 

с. 355].  

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» теж закріплює 

повноваження в галузі науки, освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і 

спорту, материнства і дитинства, сім’ї та молоді; забезпечення та соціального 

захисту населення; зайнятості населення, праці та заробітної плати, однак жодного 

разу не згадуючи про делеговані повноваження, що таким чином породжує 

проблему дублювання низки повноважень.  

Як слушно зауважує А. Ткачук, для досягнення партнерських відносин 

місцевих державних адміністрацій та місцевих рад варто внести погоджені між 
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ними зміни до закону про місцеве самоврядування та до закону про місцеві державні 

адміністрації, які мають привести до чіткого розмежування повноважень та 

відповідальності цих органів, встановити правила, за якими вони стануть 

максимально відкритими для громадян, а отже, зрозумілими та потрібними для них. 

Фактично ці зміни мають припинити ухвалення радами незаконних рішень поза 

своєю компетенцією (цим грішили та грішать деякі ради й сьогодні).  

Нині місцеві державні адміністрації через їх «подвійний» статус – органу 

виконавчої (державної) влади загальної юрисдикції та виконавчого органу 

відповідно районної чи обласної ради – не є прикладом раціональної побудови 

системи влади в територіях, їх подвійний статус не дає змоги покласти на них 

головну функцію, властиву місцевим державним адміністраціям – контроль за 

дотриманням законодавства органами місцевого самоврядування [737, с. 14]. 

Крім того, враховуючи особливості функціонування місцевого 

самоврядування на регіональному рівні, а саме відсутність власних виконавчих 

органів та, відповідно, виконання прийнятих рішень районними та обласними 

державними адміністраціями, переважна більшість прийнятих рішень так і 

залишається нереалізованою, оскільки таку ситуацію можна легко пояснити 

недостатністю фінансування, або ж взагалі його відсутністю. Навіть якщо причиною 

цього є протистояння голів місцевої державної адміністрації та відповідної 

ради [226, c. 23–24].  

Варто пам’ятати й про те, що в умовах політичної і економічної кризи місцеве 

самоврядування залишається найстабільнішим інститутом місцевого управління, 

який в змозі без зайвих політичних дебатів виконувати покладені на нього обов’язки 

перед громадою і нести відповідальність за свої дії, адже вирішення найбільш 

важливих питань повсякденного життя є його прерогативою. Але водночас криза 

найповніше оголює усі його вади і недоліки повноважень, організації роботи, 

механізму формування та ще гостріше постає питання необхідності його 

реформування [136].  

Так, Концепція реформи місцевого самоврядування виокремлює проблеми, які 

потребують ефективного та швидкого реагування: економічна неспроможність 
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переважної більшості територіальних громад, органів місцевого самоврядування 

щодо здійснення власних і делегованих повноважень; криза комунальної 

інфраструктури; неефективне використання комунальної власності та земельних 

ресурсів; корупція, патерналізм у відносинах із населенням; відсутність чіткого 

розподілу повноважень між рівнями, органами та посадовими особами місцевого 

самоврядування; нерозвиненість незалежного суспільного сектора соціальних 

ініціатив і соціальної економіки з виробництва соціальних, культурних, побутових, 

інформаційних та інших послуг для населення; нерозвиненість форм прямої 

демократії, відсутність у жителів навичок безпосередньої участі у вирішенні питань 

місцевого значення, соціальна дезінтегрованість територіальних громад та 

неспроможність жителів до солідарних дій захисту своїх прав і відстоювання 

інтересів у співпраці з органами місцевої влади та досягнення спільних цілей 

розвитку спільнот; складна демографічна ситуація у більшості територіальних 

громад і погіршення кількісних та якісних параметрів людських ресурсів [351]. 

Метою реформування місцевого самоврядування в Україні, відповідно до 

Концепції, має стати підвищення якості життя людини за рахунок створення умов 

для сталого розвитку територіальних громад як самостійних та самодостатніх 

соціальних спільнот, члени яких зможуть ефективно захищати власні права та 

інтереси шляхом участі у вирішенні питань місцевого значення за рахунок 

створення реальної організаційної та фінансової самостійності територіальних 

громад та органів місцевого самоврядування, наближення їх можливостей та якості 

діяльності до європейських стандартів. 

Свою неефективність засвідчила й державна регіональна політика, яка не 

стимулювала громади до саморозвитку та прояву місцевої ініціативи, а навпаки, 

надмірна централізація повноважень, фінансових, матеріальних та інших ресурсів 

призвела до дублювання повноважень місцевих органів виконавчої влади й 

місцевого самоврядування.  

Тому територіальна організація влади в Україні має забезпечувати проведення 

ефективної державної регіональної політики, що вимагає таких кроків: 

законодавчого врегулювання порядку вирішення питань у сфері адміністративно-
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територіального устрою, внесення відповідних змін до чинного законодавства; 

здійснення перерозподілу повноважень між центральними та місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на основі принципу 

субсидіарності; забезпечення повноти та винятковості повноважень органів 

виконавчої влади, а також органів місцевого самоврядування з питань місцевого 

значення для кожного рівня адміністративно-територіального устрою; забезпечення 

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

необхідними для виконання повноважень ресурсами; запровадження ефективних 

механізмів співробітництва між органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування у виконанні покладених на них повноважень; посилення 

відповідальності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, посадових осіб за дотримання Конституції та законів України, 

реалізацію наданих ним повноважень [350]. 

Виходячи з антропологічної, людиноцентристської філософії організації 

публічної влади, Ю. С. Шемшученко та М. О. Пухтинський обґрунтовують 

необхідність відображення докорінних змін взаємин між людиною, громадянином, 

громадянським суспільством і владою, її інституціями на рівні Основного Закону. 

Так, оновлена Конституція України має забезпечити розбудову цілісної системи 

врядування в країні, у якій фактичним доменом, володарем є людина, громадянин, 

громадянське суспільство, народ, а держава, публічна влада та її інститути 

обслуговують, захищають, представляють інтереси цього домена. Отже, від 

патерналістської конструкції взаємин, що притаманна чинній Конституції, слід 

перейти до філософії, ідеології сучасного українського конституціоналізму, 

спрямованого на антропологічну, людиноцентристську модель суспільних відносин, 

де на вершині піраміди врядування знаходиться людина, громадянин, громадянське 

суспільство. Пропонується інша редакція ст. 6 Конституції України, а саме: 

«Публічна влада в Україні здійснюється на засадах її єдності, поділу державної 

влади на законодавчу, виконавчу та судову, а також рівноваги і збалансування її 

гілок, повсюдності місцевого самоврядування в системі адміністративно-

територіального устрою України, взаємодії державної влади та місцевого 
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самоврядування…». У Конституції доцільно визначити місцеве самоврядування як 

право та спроможність жителів громади самостійно та через органи місцевого 

самоврядування вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і 

законів України, форма самоорганізації населення, організації системи надання 

йому доступних послуг [807, с. 4, 6]. Адже, належне місцеве врядування (good 

governance) [712] є комплексом взаємовідносин між органами публічної влади, 

інститутами громадянського суспільства та людиною, громадянами з пріоритетом їх 

прав і свобод, задоволення життєвих потреб та інтересів. Саме на це і спрямована 

соціальна функція місцевого самоврядування.  

Соціальна функція місцевого самоврядування, її розмежування з соціальною 

функцією органів держави та належна реалізація є можливими за наступних умов: 

належного та ефективного розподілу повноважень між рівнями органів місцевого 

самоврядування та органами виконавчої влади на засадах децентралізації 

публічного управління та субсидіарності; ефективної та стабільної системи 

функціонування органів місцевого самоврядування, забезпечення прозорості 

діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, мінімізація умов 

для корупції; безпосередньої участі жителів у вирішенні питань місцевого значення, 

ефективності впливу громадян на прийняття рішень органами місцевого 

самоврядування; організаційної та фінансової самостійності територіальних громад 

та органів місцевого самоврядування, наближення їх можливостей та якості 

діяльності до європейських стандартів; розширене надання адміністративних послуг 

органами місцевого самоврядування; формування дієвих місцевих бюджетів; 

належного матеріального, фінансового та іншого ресурсного забезпечення 

виконання завдань та функцій місцевого самоврядування. При цьому повноваження, 

спрямовані на реалізацію соціальної функції місцевого самоврядування мають 

належати до сфери відання інституту місцевого самоврядування та становити 

основу його власних повноважень, що повністю відповідатиме європейській 

муніципальній практиці [469].  

Соціальну функцію держави можна розуміти як її обов’язок щодо 

забезпечення умов для реалізації екстремальних принципів у життєдіяльності 
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індивідів, тобто забезпечення умов для максимізації позитивних соціальних явищ і 

мінімізації явищ соціально негативних у рамках певних обмежень, за рахунок зміни 

елементів, зв’язків, властивостей і відносин у суспільстві з метою збереження його 

цілісності і забезпечення розвитку. Відповідно, соціальну політику слід розглядати 

як узгоджену, науково обґрунтовану систему заходів і методів держави, 

спрямованих на забезпечення умов для виконання вищезазначеного обов’язку. 

А вже залежно від конкретних умов розробляється і здійснюється соціальна 

політика, зміст якої обумовлюється системою соціальних пріоритетів, які виникають 

на тому чи іншому етапі розвитку суспільства. Складовою соціальної функції 

держави є забезпечення розвитку соціуму шляхом створення умов для всебічної 

самореалізації соціального потенціалу людини. Передусім мова йде про розв’язання 

проблем, які загрожують цілісності або взагалі існуванню соціуму (забезпечення 

достатнього життєвого рівня кожної людини, запобігання бідності та надмірній 

диференціації доходів населення, формування системи соціального захисту тощо).  

Практично кожний із зазначених напрямів передбачає використання державою 

фіскальних важелів регулювання. Наприклад, створення умов для забезпечення 

достатнього життєвого рівня кожної людини передбачає формування системи 

державних соціальних стандартів і державних соціальних гарантій та їх фінансове 

забезпечення за рахунок бюджетних коштів, коштів державних цільових 

позабюджетних коштів, через систему податкових пільг [744, с. 81]. 

Варто звернути увагу на соціальну модель скандинавських країн, яка 

відрізняється високим рівнем державних витрат, пов’язаних з соціальною 

підтримкою сім’ї, дітей, а також доглядом за людьми похилого віку, організацією 

яких займаються муніципалітети та регіональні органи виконавчої влади. Держава 

відіграє значну роль в системі обов’язкового соціального страхування, надаючи 

суттєві дотації. Так, шведський економіст А. Ліндбек вважає, що Швеція змогла 

досягнути високого рівня загального добробуту в результаті високо розвинутої 

системи соціального страхування, відшкодування значної частини заробітної плати 

за рахунок страхових виплат [411, с. 275]. Для зростання загального добробуту 

населення, забезпечення соціальних гарантій на високому рівні, держава повинна 
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нести значні витрати. Близько половини державних доходів Швеції витрачаються на 

соціальні виплати, на кінець XX ст. виділялось близько 20 % ВВП країни при 

середньому показнику ЄС в 10 %. В останні два десятиліття для Швеції були 

характерні соціальні видатки на рівні 60–70 % від ВВП, при середньоєвропейських 

показниках у 40–50 % від ВВП [784, с. 27]. Хоча, як зазначає Еспінг-Андерсен, у 

1990-х роках були намагання приватизувати певні види послуг, які належали до 

державного сектора, а також максимально знизити державну участь у прийнятті 

рішень, пов’язаних з проблемами найменш захищених верств населення [846, 

с. 152]. 

Згідно з концепцією Норвезької держави загального добробуту, саме держава 

повинна відігравати основну роль у процесі забезпечення високого рівня життя 

людини. Так, норвезьке соціальне страхування практикує принципи первинної і 

вторинної регіональної допомоги, співпрацю різних державних структур, яка 

проявляється передусім в захисті прав мігрантів, інвалідів, включення цих категорій 

у трудове та суспільне життя, передбачаючи додаткові заходи щодо їх фінансової 

підтримки [24, с. 49]. Турбота про населення виконує свого роду роль національної 

ідеї [406, с. 27].  

Окрему увагу необхідно приділити питанням взаємодії місцевого 

самоврядування та органів державної виконавчої влади саме в частині матеріально-

фінансової складової механізму реалізації соціальних прав. Адже упродовж останніх 

років можна спостерігати постійне та свідоме погіршення фінансового стану 

територіальних громад. Держава зобов’язана в повному обсязі фінансувати 

реалізацію делегованих повноважень, однак, враховуючи складну економічну 

ситуацію, таке фінансування здійснюється тільки частково, або ж найчастіше самим 

місцевим самоврядуванням, при цьому зменшується видаткова частина на 

виконання самоврядних власних повноважень. 

Базовий закон про місцеве самоврядування передбачає участь держави у 

формуванні доходів місцевих бюджетів. Однак вона гарантує органам місцевого 

самоврядування доходну базу, достатню для забезпечення населення послугами на 

рівні мінімальних соціальних потреб. У випадках, коли доходи від закріплених за 
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місцевими бюджетами загальнодержавних податків та зборів перевищують 

мінімальний розмір місцевого бюджету, держава вилучає із місцевого бюджету до 

державного бюджету частину надлишку в порядку, встановленому Бюджетним 

кодексом України. Як бачимо, внесені зміни до ст. 62 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» свідчать не про зміцнення матеріально-фінансової 

основи, а навпаки – про законодавчий спосіб перерозподілу, фактичного відбирання 

коштів в територіальної громади, яких і так хронічно не вистачає саме на реалізацію 

її соціальних прав.  

Важливим є досвід функціонування швейцарських комун, які не тільки мають 

порівняно широке коло повноважень, а й високий рівень фінансової автономії. 

Швейцарська Конституція висвітлює питання поділу влади та ресурсів між центром 

і кантонами, з одного боку, перелічуючи повноваження центру (всі інші 

повноваження належать кантонам), з другого, – визначаючи принципи розподілу та 

виконання державних завдань. У Конституції нічого не сказано про розподіл 

повноважень між кантонами та комунами, адже самі кантони в рамках власної 

компетенції вирішують, якими повноваженнями наділяти комуни. 

Втім, конституційно затверджені принципи розподілу завдань також є 

актуальними для відносин між кантонами та комунами, оскільки вони зумовлені 

здебільшого міркуваннями ефективного врядування. У ст. 5-a Конституції 

Швейцарії закріплений принцип субсидіарності, якого «необхідно дотримуватись 

під час розподілу та виконання державних завдань» та згідно з яким завдання має 

виконуватися на найнижчому з рівнів публічного управління, який у змозі його 

ефективно виконати. Принцип покликаний надавати певні гарантії нижнім рівням 

урядування, хоча, виходячи з міркувань ефективності, також може застосовуватися 

як аргумент на користь централізації завдань. Це стає очевидним у п. 1 ст. 43-а 

Конституції Швейцарії: «Конфедерація бере на себе виконання тільки тих завдань, 

які кантони не в змозі виконати, або які вимагають загального регулювання на рівні 

конфедерації». Комуни мають законодавчі та адміністративні повноваження. 

Наприклад, вони приймають рішення щодо громадянства комун (Швейцарські 

громадяни мають швейцарське, кантональне та «комунальне» громадянство. На 
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відміну від системи, прийнятої у США, громадянство кантону та комуни не 

залежить від місця проживання, а є спадковим, або може бути отримане шляхом 

натуралізації. Для отримання швейцарського громадянства іноземцям треба пройти 

всі три рівні державного устрою (за деякими винятками, зокрема, для 

жінок/чоловіків швейцарських громадян). Найважчим виявляється отримання 

громадянства комуни, адже комуна наділена дуже широкою свободою у визначенні 

того, кому вона бажає надати громадянство. Громадянство комуни є необхідною 

передумовою громадянства кантону та Швейцарії); мають повноваження у сфері 

початкової освіти, місцевої інфраструктури, у більшості випадків – поліцейської 

охорони.  

Крім того, кантони можуть делегувати завдання комунам, наприклад, для 

ведення особового реєстру громадян, які мешкають у комуні, для організації виборів 

у масштабі кантонів і комун, а також для збору кантональних податків. Комуни 

отримують близько 1/3 від загальних державних доходів та несуть близько 1/3 

державних витрат. Вони можуть збирати власні податки (зокрема податок на 

прибуток) та призначати податкові ставки, збирати внески та отримувати 

кантональні гранти. Кантон Грізон наділяє комуни правом власності на деякі 

природні ресурси (зокрема воду та ліси). Кантони мають систему фінансової 

еквалізації («вирівнювання») для підтримки бідніших комун. Більшу частину 

доходів комун складають податки (близько 50 %). Близько 25 % з державних 

доходів складають внески, 25 % надходять з інших джерел. 

Податкові повноваження та вільний розподіл витрат сприяють високому 

рівню автономії. Місцеві владні органи у Швейцарії мають найвище в Європі 

співвідношення власних прибутків та видатків, що надходять з вищих рівнів. Втім, 

відсоток державних витрат, який дорівнює 30 %, є низьким у порівнянні з іншими 

європейськими країнами (у Данії він складає 75 %) Відносини між кантонами та 

комунами можна охарактеризувати як такі, що базуються на підтримці (допоміжні 

заходи), на превентивних та репресивних заходах [849, с. 123]. 

Шляхом використання допоміжних заходів кантон намагається посилити 

устрій комун. Ця підтримка може бути фінансовою, наприклад, у вигляді субсидій 
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чи грантів. Допоміжні заходи можуть стосуватися оперативних аспектів, наприклад, 

інфраструктури, але також й альтернативних вказівок та стандартів, які б 

забезпечували задовільний рівень функціонування інституцій комуни. Підтримка 

так само може бути освітньою та полягати в організації підготовчих програм. 

Оскільки багато комун переживають труднощі із пошуком достатньої кількості 

кваліфікованих працівників для адміністрацій, кантони зазвичай запроваджують 

добровільні або обов’язкові підготовчі програми. Допоміжні заходи пов’язані з 

проблемою існування тільки тонкої межі між підтримкою та втручанням у справи 

комуни. Актуальним залишається питання про те, як довго будуть ці заходи 

сприйматися як «підтримка» і коли вони перетворяться на втручання. 

Ще одна група допоміжних заходів стосується правового захисту. Кантони 

можуть забезпечувати захист від порушення автономії комун. Системи засобів 

захисту у різних кантонах різні, проте усі комуни мають право звернення до 

Верховного Суду у центрі (Федерального Суду) у разі будь-якого порушення 

автономії. У ст. 189 Конституції Швейцарії зазначено, що Федеральний Суд 

розглядає позови «Про порушення автономності муніципалітетів та інших гарантій, 

наданих кантонами публічним корпоративним органам». Суд постановляє, що 

комуна є автономною у певній сфері, якщо кантону не належить ексклюзивне право 

регулювання цієї сфери, якщо кантон залишає регулювання цієї сфери, повне або 

часткове, в компетенції комуни та якщо кантон залишає за комуною порівняно 

широку свободу у визначенні способу регулювання. 

Превентивні (запобіжні)заходи покликані не дозволити комунам нехтувати 

покладеними на них завданнями. Нагляд складає найменш відчутну форму 

запобіжного заходу. Комуни можуть бути зобов’язані готувати звіти, надавати 

інформацію чи проходити інспекції. Ці заходи зазвичай поєднуються з обов’язковим 

самоконтролем та самооцінкою комун. Інші запобіжні заходи можуть включати 

вимоги щодо пошуку шляхів апробації певних законодавчих документів та 

постанов, вимоги щодо планування і бюджетів або щодо встановлення мінімальних 

стандартів управління комунами та надання послуг. 
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Репресивні заходи застосовуються, коли комуна не виконує своїх завдань та 

обов’язків. Коли комуни діють від імені кантонів, інакше кажучи, коли вони 

виконують закони кантонів, кантональний контроль може включати контроль 

доцільності. Якщо йдеться про повноваження комуни, контроль кантону 

обмежується контролюванням законності. Репресивні заходи можуть включати 

правові дії (судові позови) проти комуни, анулювання актів комуни, затримку 

фінансових субсидій або грантів чи зобов’язання комун до співпраці з іншими 

сторонами для покращення надання послуг. У деяких, дуже рідкісних випадках, 

комуна може опинитися під опікою. Тоді влада кантону чи особи, делегована 

кантоном, бере на себе повноваження органів управління комуною та діє замість 

них. 

Опіка має часові рамки. Наприклад, у ст. 67 Конституції кантону Грізон 

2003 року прописано, що «уряд [кантону] здійснює контроль над комунами та 

органами міжкомунальної співпраці. Контроль обмежується контролем законності, 

якщо інше не передбачене законом. У випадку серйозних порушень в управлінні 

комуна може бути поміщена під опіку». 

Таким чином, взаємовідносини різних рівнів публічної влади полягають у 

наявності контролю з боку кантонів, який є стриманим та помірним, головний 

акцент робиться безпосередньо на підтримці, а також та запобіганні у випадках 

виявлення порушень законності в діяльності комун. 

Актуальність цього питання підтверджується саме у процесі конституційної 

реформи, оскільки мова йде про реформування місцевої влади аж до ліквідації 

місцевих державних адміністрацій. Як свідчить практика, у деяких державах із 

децентралізованим унітарним державним устроєм на певних рівнях місцеві 

адміністрації як інститут взагалі відсутні. Так, в Іспанії контроль за діяльністю 

автономних співтовариств (областей) здійснюють (кожен у своїй галузі): 

Конституційний суд, Уряд (тільки в частині делегованих повноважень), органи 

адміністративної юстиції та Рахункова палата [465, с. 191]. У державах Балтії, 

Німеччині передбачено виконання органами місцевого самоврядування 

повноважень, які були делеговані центральними органами виконавчої влади. Щодо 
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координації діяльності центральних органів виконавчої влади (міністерств та 

відомств), то, наприклад, згідно зі ст. 122 Конституції Румунії, на префектів (що 

діють на рівні повітів та столиці), крім власне оскарження рішень органів місцевого 

самоврядування, покладена функція керівництва «децентралізованими службами 

міністерств та інших центральних органів у адміністративно-територіальних 

одиницях» [840]. 

У Польщі воєвода (представник Ради Міністрів на регіональному рівні) 

здійснює управління адміністративними органами, які підпорядковані органам 

центральної виконавчої влади, на території воєводства. В Італії на субрегіональному 

рівні (у провінціях) діють префекти, до компетенції яких належать питання безпеки 

громадян та охорони здоров’я, особливо у період надзвичайних ситуацій [434, с. 29]. 

У Франції ще у 1982 році було ухвалено Закони щодо децентралізації, 

відповідно до яких здійснено такі заходи: ліквідовано систему нагляду з боку 

держави, яку замінено контролем законності її рішень (тобто, контроль 

здійснюється не з точки зору доцільності рішень, а з точки зору відповідності 

процедур їх ухвалення визначеному законом порядку); впроваджене 

самоврядування на регіональному рівні. Регіони, що були винятково державними 

одиницями, отримали разом із комунами та департаментами статус повноправної 

територіальної громади; діяльність департаментських рад була повністю виведена з-

під контролю відповідних префектів [194, с. 81]. 

У межах функції з інформування переважна більшість рішень після ухвалення 

передаються префекту або супрефекту. Виняток становлять тільки рішення з питань 

внутрішнього поточного управління [255, с. 134]. Найінтенсивнішою є взаємодія 

між префектом та органами місцевого самоврядування під час бюджетного процесу 

на різних рівнях, і відбувається вона формах: визначення дати подання проекту 

бюджету на наступний рік (при цьому у разі порушення представницьким органом 

відповідних термінів префект має право протягом 30 днів звернутися до 

Регіональної рахункової палати з клопотанням про внесення нею самостійних 

пропозицій до місцевого бюджету, контроль за виконання яких покладається на 

префекта); встановлення вимог щодо збалансованості місцевого бюджету; розподіл 
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у місцевих бюджетах обов’язкових витрат, соціальних за своїм характером та 

визначених для кожного рівня місцевого самоврядування Адміністративним 

кодексом Франції; здійснення контролю за виконанням місцевих бюджетів [55, 

с. 248]. 

Так, законопроект № 4178а «Про внесення змін до Конституції України», 

внесений Президентом України П. Порошенком теж передбачав ліквідацію 

районних та обласних місцевих адміністрацій та передачу їх повноважень 

виконавчим комітетам відповідних районних та обласних рад. Натомість 

пропонувалося відновлення в Україні інституту представників Президента в 

регіонах, з достатньо широкими повноваженнями, котрі, зокрема, матимуть право 

зупиняти будь-які рішення органів місцевого самоврядування, які порушують 

закони України шляхом звернення до суду. У разі, якщо рішення органів місцевого 

самоврядування суперечить Конституції України, Президент зможе його зупинити 

за поданням свого представника та звернутися щодо такого рішення до 

Конституційного Суду України. Згідно із законопроектом, Президент одноосібно 

має призначати представника, який підзвітний та підконтрольний тільки йому [649]. 

Нинішні голови державних адміністрацій призначаються главою держави за 

поданням уряду та несуть відповідальність не тільки перед Президентом, а й перед 

Кабінетом Міністрів України та одночасно їх діяльність контролюють міністерства 

та відомства. Однак, невідомо якими саме повноваженнями вони будуть наділені та 

якою буде співпраця з місцевим самоврядуванням та відповідними територіальними 

громадами.  

Натомість, законопроект № 2217 а про внесення змін до Конституції України в 

частині децентралізації, зареєстрований у Верховній Раді України 01 липня 

2015 р. [570] передбачає ліквідацію інституту глав державних адміністрацій та 

запровадження на рівні районів та областей інституту префектів з метою нагляду за 

дотриманням Конституції та законів України органами місцевого самоврядування. 

Префекти будуть призначатися та звільнятися так само, як і голови державних 

адміністрацій – Указом Президента за поданням Кабінету Міністрів України. 

Важливим є те, що префекти не втручатимуться в оперативне управління, не будуть 
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розпоряджатися бюджетними потоками та будь-якими іншими фінансовими 

ресурсами місцевого самоврядування. Префект наділений повноваженням 

призупиняти дію актів місцевого самоврядування, якщо вони не відповідають 

Конституції чи законам України, з одночасним зверненням до суду. Водночас 

залишається неврегульованим питання, яким чином можуть реагувати органи 

місцевого самоврядування у разі необґрунтованого прямого втручання в їх 

діяльність префекта. Адже вияв недовіри з боку органів місцевого самоврядування 

регіонального рівня має відношення тільки до голів місцевих державних 

адміністрацій. Відповідно до ст. 119 проекту, префект на відповідній території: 

здійснює нагляд за додержанням Конституції і законів України органами місцевого 

самоврядування; координує діяльність територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади та здійснює нагляд за додержанням ними Конституції і законів 

України; забезпечує виконання державних програм; спрямовує і організовує 

діяльність територіальних органів центральних органів виконавчої влади та 

забезпечує їх взаємодію з органами місцевого самоврядування в умовах воєнного 

або надзвичайного стану, надзвичайної екологічної ситуації; здійснює інші 

повноваження, визначені Конституцією та законами України. 

У змінах до Конституції передбачається й те, що префект на підставі і в 

порядку, що визначені законом, видає акти, які є обов’язковими на відповідній 

території та які відповідно можуть бути скасовані тільки винятково Президентом та 

Кабінетом Міністрів України. При цьому не зазначається, з яких саме питань він має 

право видавати акти та не передбачена жодна можливість їх оскарження до органів 

суду з боку інших суб’єктів, у тому числі й представницьких органів місцевого 

самоврядування.  

Так, у Польщі Воєвода, здійснюючи контроль за діяльністю органів місцевого 

самоврядування, має право призупинити рішення органу місцевого самоврядування 

з мотивів невідповідності Конституції та законам країни. Орган, рішення якого було 

призупинене, може оскаржити дію воєводи в адміністративному суді. При цьому 

воєвода має тільки у виняткових ситуаціях (загроза життю, здоров’ю, власності, 

навколишньому середовищу, безпеці держави та громадському порядку) право 
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видавати рішення, які є обов’язковими для виконання органами місцевого 

самоврядування [793, с. 126]. Неврегульованість цих питань, а також віднесення до 

його повноважень забезпечення виконання державних програм, а не тільки контроль 

та нагляд за їх виконанням, знову закладає основу для дублювання його 

повноважень та повноважень органів місцевого самоврядування. 

Головною, справжньою метою такого реформування має бути зміцнення 

інституту місцевого самоврядування, а не влади глави держави, який таким чином 

контролюватиме усі регіони держави, а його представники отримають необмежену 

владу, зосереджуючи у своїх руках контрольно-наглядові функції інших державних 

органів. Місцеве самоврядування має відповідати двом основним соціальним 

запитам: по-перше, реалізації права громадян на участь в управлінні місцевими 

справами, по-друге, – створенню ефективної влади на місцях, здатної задовольняти 

як життєво важливі потреби населення, так й інтереси загальнодержавного розвитку. 

Важливе значення має врахування та відображення у муніципальній практиці 

підходів щодо розвитку місцевого і регіонального самоврядування, запропонованих 

Конгресом місцевих і регіональних влад Ради Європи. Резолюції, рекомендації та 

висновки зазначеного авторитетного європейського інституту спрямовані на 

активізацію соціальної діяльності територіальної громади, участь якої залишається 

визначальним чинником у формуванні справжньої демократії, на усунення 

конституційних та законодавчих обмежень стосовно місцевих органів влади, 

зміцнення субсидіарності шляхом надання місцевим органам влади управління 

суттєвою часткою суспільних справ.  

Зокрема, в Рекомендації 348 (213) щодо місцевої і регіональної демократії в 

Україні, ухваленій на 25-й сесії Конгресу місцевих і регіональних влад ще 29–

31 жовтня 2013 р. йшлося про необхідність розробки конкретних стратегій, зокрема 

шляхом передачі повноважень на місцевий рівень, спрямованих на відродження 

приміських та сільських районів, вразливих до демографічного, економічного та 

соціального занепаду.  

План дій для України 2015–2017 років, ухвалений Комітетом Ради Європи 

21 січня 2015 р. теж акцентує увагу на впровадженні принципів доброго врядування 
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в Україні, втілення кращих практик представниками місцевого самоврядування, 

приведення українського законодавства та практики у повну відповідність з 

європейськими нормами, зміцнення правової основи в частині передачі 

повноважень із одночасним покращенням соціальних послуг та системи соціального 

захисту, передусім пенсійного та медичного страхування.  

Потрібно зауважити, що порядок контролю відрегульований Європейською 

хартією місцевого самоврядування, а також Рекомендацією Ради Європи «Про 

нагляд за діяльністю місцевих органів влади» 1998 року. Зазначені документи 

пропонують державам скоротити сферу адміністративного нагляду (зокрема, 

обмежити її законністю, а нагляд за доцільністю здійснювати в межах делегованих 

повноважень), утримуватися від прямого втручання в ухвалення рішень цими 

органами, а також використовувати в процесі вжиття санкцій інструменти прямої 

демократії [652, с. 155]. 

Закон про представника держави на місцях та контури майбутнього «нагляду» 

визначено як одне з пріоритетних питань Моніторинговим комітетом Конгресу 

місцевих та регіональних влад Ради Європи та відображено в Підсумках пост – 

моніторингу в Україні 20 березня 2015 р., де вкотре наголошено «децентралізація 

органів влади, яка буде результатом конституційної реформи і проводитиметься 

відповідно до принципу субсидіарності, матиме багато позитивних аспектів в плані 

державного управління, надання послуг громадянам та економічному розвитку 

України» [539].  

Вважаємо, що розширення переліку власних повноважень місцевого 

самоврядування за рахунок делегованих з боку органів державної виконавчої влади, 

зміни організаційної структури на рівні органів регіонального самоврядування, 

шляхом створення власних виконавчих органів та зміцнення матеріально-фінансової 

основи всієї системи місцевого самоврядування дозволить територіальним громадам 

та створюваним ними представницьким органам більш ефективно, аніж державні 

органи, вирішувати місцеві проблеми, підвищувати рівень та якість життя 

мешканців відповідних територій, тим самим забезпечувати соціальні, комунально-

побутові та інші життєво необхідні потреби.  



 176 

Висновки до Розділу 2 

 

1. Найбільш суттєвою ознакою, виявленою в процесі дослідження функцій 

інституту місцевого самоврядування, функцій суб’єктів муніципальної влади є 

розуміння функцій як напрямів і видів здійснення муніципальної діяльності, які 

обумовлені передусім соціальним призначенням інституту місцевого 

самоврядування. Соціальне призначення виступає як предмет відображення функцій 

місцевого самоврядування, повноти, якості, ефективності, результативності та 

прозорості їх реалізації. Таким чином, соціальне призначення у цьому сенсі – мета, а 

функції – засіб. За якістю виконання функцій муніципальної влади можемо судити 

про рівень, ступінь відповідності (або невідповідності) місцевого самоврядування 

своєму соціальному призначенню, ефективності даного виду публічної влади. 

І, навпаки, точність визначення цілі (соціального призначення) може певною мірою 

слугувати показником якісного рівня функціональних можливостей муніципальної 

влади, закладених у потенціалі розвитку.  

2. Враховуючи соціальне призначення муніципальної влади, роль 

місцевого самоврядування у вирішенні широкого кола питань місцевого значення, 

що мають яскраво виражене соціальне спрямування, повноваження його суб’єктів, 

які характеризують не тільки спосіб децентралізації управління, а й спосіб 

організації здійснення влади на місцях, який характеризується організаційним 

відособленням управління місцевими справами в системі управління суспільством, 

підвищенням громадянської активності та відповідальності, що є основою побудови 

громадянського суспільства та соціальної державності, а також здійснивши 

узагальнення різноманітних концептуальних підходів щодо визначення самого 

поняття функцій, доктринальний аналіз сутнісних та змістовних їх якостей, 

дозволило сформулювати власну дефініцію соціальної функції місцевого 

самоврядування. 

3. Згідно цього визначення, соціальна функція місцевого самоврядування – 

це основний напрям та вид нормативно-регламентованої й організаційно-

забезпеченої муніципальної діяльності суб’єктів місцевого самоврядування щодо 
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вирішення соціальних питань місцевого значення, обумовлений об’єктивними 

потребами соціального розвитку відповідної території з точки зору внутрішніх і 

зовнішніх завдань територіальних громад, у яких виражаються і конкретизуються 

сутність та соціальне призначення місцевого самоврядування в умовах формування 

громадянського суспільства та соціальної державності.  

4. Виходячи безпосередньо із загальної теорії функцій та розуміння 

сутності соціальної функції місцевого самоврядування можна побудувати наукову 

модель функцій місцевого самоврядування та визначити місце та роль у ній 

безпосередньо соціальної функції. Спираючись на певні методологічні підходи 

щодо розуміння як самого феномену місцевого самоврядування, так і його 

соціальної функції, вважаємо за необхідне диференціювати функції за наступними 

критеріями (елементами муніципальної діяльності): об’єктами (широке коло питань, 

які виникають на ґрунті спільного проживання в територіальній громаді, або 

випливають з потреб людини); суб’єктами (складові системи місцевого 

самоврядування, що є реалізаторами функцій місцевого самоврядування, вирішують 

усі питання, які стосуються місцевих інтересів і потреб місцевих жителів); 

технологією (способи, засоби, методи, за допомогою яких відповідні суб’єкти 

вирішують питання місцевого значення).  

5. Відповідно до обраних нами критеріїв класифікації та побудованої 

системи функцій місцевого самоврядування соціальна функція безпосередньо 

належить до класу об’єктних функцій та тісно пов’язана з іншими об’єктними 

функціями, передусім політичною, економічною, екологічною. Соціальна функція 

місцевого самоврядування, як і будь-яка інша (політична, економічна, екологічна), 

має об’єктивний характер, зумовлена цілями і завданнями муніципальної демократії 

та спрямована на вирішення питань місцевого значення.  

6. Соціальна функція має переважно внутрішній характер, її реалізація 

відповідає соціальним інтересам певної територіальної громади. Разом з тим 

локалізація функцій і інтересів носить досить умовний характер. Територіальні 

громади не можуть існувати ізольовано одна від одної, постійно контактують між 

собою, перебувають у певних господарських, соціально-культурних зв’язках, їм 
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властиві спільні інтереси в інших галузях місцевого життя. Це зумовлює виділення у 

системі об’єктних функцій зовнішніх функцій територіальних громад, що можна 

класифікувати за певними критеріями, зокрема: за об’єктами зовнішньої діяльності 

територіальних громад, тобто за певними галузями і сферами життя; за рівнями 

управління (стосунки між територіальними громадами; зв’язки між громадами та 

державою, її органами; міжнародні зв’язки територіальних громад).  

7. Зовнішньосоціальна функція місцевого самоврядування обумовлена 

муніципальною діяльністю, яка виходить за межі окремо взятої територіальної 

громади та спрямована на вирішення спільних соціальних проблем та реалізацію 

спільних соціальних інтересів мешканців декількох територіальних громад. 

Особливо актуальною є реалізація зовнішньо соціальної функції місцевого 

самоврядування в умовах укрупнення (об’єднання) територіальних громад, а також 

в умовах вимушеного переселення значної частини населення зі Сходу України, що 

свідчить про нагальну необхідність вирішення соціальних проблем осіб, які 

належали до різних територіальних громад. 

8. Характеризуючи соціальну функцію місцевого самоврядування за 

суб’єктами її реалізації (муніципальне законодавство наділяє кожного суб’єкта 

місцевого самоврядування відповідними повноваженнями у соціальній галузі), 

виокремлюємо соціальні функції територіальних громад, соціальні функції 

представницьких органів місцевого самоврядування, які становлять собою окрему 

підсистему, а саме: соціальні функції сільських рад, селищних рад, міських рад, 

районних та обласних рад, соціальні функції, які реалізуються виконавчими 

комітетами сільських, селищних та міських рад, соціальні функції, які здійснюються 

сільськими, селищними, міськими головами, головами районних, обласних рад; 

соціальні функції органів самоорганізації населення.  

9. Реалізація соціальної функції місцевого самоврядування неможлива без 

класу технологічних функцій. Під технологією функціонування будь-якого суб’єкта 

як елемента системи місцевого самоврядування ми розуміємо сукупність засобів, 

методів, способів муніципальної діяльності, які перебувають у певній послідовності 

та є необхідними для реалізації функцій місцевого самоврядування. Визнання 
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муніципальної технології як критерію класифікації закономірно приводить до 

виділення класу технологічних функцій місцевого самоврядування. Ці функції є 

загальними для усіх сфер місцевого життя та спрямовані на вирішення питань 

місцевого значення. За змістом вони являють собою сукупність окремих 

муніципальних дій (процедур), які включені у процес здійснення інших, зокрема 

об’єктних функцій, у тому числі й соціальної функції місцевого самоврядування. За 

формою ці функції необхідно розглядати як систему конкретних видів 

муніципальної діяльності (операцій, способів, методів, засобів), об’єктивно 

необхідних для реалізації інших функцій. Вони тісно пов’язані з об’єктними, 

реалізація яких можлива тільки завдяки системі технологічних функцій.  

10. Виходячи з природи, принципів, цілей та завдань місцевого 

самоврядування, визначених міжнародними стандартами локальної демократії та 

чинним вітчизняним законодавством, саме соціальну функцію в загальній системі 

функцій місцевого самоврядування вважаємо пріоритетною та основоположною. 

Такий системний характер функцій муніципальної влади та місце соціальної функції 

в загальній цілісній системі функцій інституту місцевого самоврядування 

пояснюється не тільки сучасним станом розвитку даного інституту локальної 

демократії, а й муніципально-правовими характеристиками генезису функціональної 

ролі місцевого самоврядування в регулюванні соціальних питань місцевого 

значення.  

11. Соціальні питання місцевого значення – це питання (місцеві справи), 

віднесені чинним законодавством та актами локальної нормотворчості до сфери 

відання місцевого самоврядування, та не належать до сфери відання органів 

державної влади, вирішення яких має на меті задоволення соціальних потреб та 

інтересів мешканців відповідної території безпосередньо на рівні територіальної 

громади силою самої громади та її представницьких органів. 

12. В основу виділення соціальних питань місцевого значення покладено 

низку об’єктивних ознак, серед яких: 1) соціальні питання є основними об’єктами 

муніципальної діяльності; 2) стосуються мешканців відповідної території; 

3) вирішуються безпосередньо територіальною громадою або їх представницькими 
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органами; 4) результатом їх вирішення є задоволення соціальних потреб та інтересів 

відповідних територіальних громад; 5) за своїм змістом це перелік питань, 

вирішення яких віднесено як до власної компетенції суб’єктів місцевого 

самоврядування, так і коло питань місцевого значення, які хоч і не передбачені 

безпосередньо муніципальним законодавством, однак не віднесені до відання інших 

органів, у тому числі органів державної влади; 6) вирішення соціальних питань 

місцевого значення є відображенням стану реалізації соціальних прав кожним 

представником територіальної громади; 7) визначаються як законодавчими актами, 

так і актами локальної нормотворчості. 

13. Генезис функціональної ролі місцевого самоврядування у вирішенні 

питань соціального характеру передусім пов’язаний з періодизацією самого 

розвитку місцевого самоврядування та характеризується особливостями наступних 

періодів: 1) зародження й утворення держави східнослов’янських племен на 

українських землях; 2) магдебурзьке право та європеїзація місцевого 

самоврядування; 3) Козацька держава; 4) входження українських земель до складу 

Російської імперії; 5) відродження української державності (період УНР); 

6) радянський період; 7) становлення України як незалежної держави; 8) сучасний 

період муніципального розвитку (конституційна реформа та децентралізація влади).  

14. Впровадження стратегії децентралізації управління потребує політичної 

волі та активної діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування 

щодо оптимального розподілу їх повноважень безпосередньо шляхом розмежування 

широкого кола соціальних питань, які мають належати безпосередньо місцевому 

самоврядуванню та вирішення яких має на меті як безпосереднє забезпечення 

життєдіяльності територіальних громад в цілому, так і реалізацію соціальних прав 

та інтересів кожним мешканцем зокрема. Основними принципами ефективної 

взаємодії держави та місцевого самоврядування в процесі реалізації соціальних прав 

людини є передусім партнерство, субсидіарність, організаційна та фінансова 

автономія.  
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РОЗДІЛ 3 

СОЦІАЛЬНА ФУНКЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕРЖАВИ 

 

3.1 Соціальна функція місцевого самоврядування та соціальні інтереси 

територіальних громад у контексті формування соціальної державності 

 

Врахувавши досвід держав з традиційно розвиненою демократією, Україна 

визнала за необхідне реформування публічної влади з метою зміцнення основ 

місцевого самоврядування. При цьому основною перевагою місцевого 

самоврядування є наближеність до відповідної територіальної громади та найкраще 

усвідомлення її першочергових, нагальних потреб.  

Фактично, закріплене в Конституції України право територіальної громади 

самостійно вирішувати питання місцевого значення у більшості територіальних 

громад залишилося не реалізованим. Через велику подрібненість територіальних 

громад, відсутність власних можливостей розвитку, старіння населення, значний 

відтік економічно активної його частини у великі міста чи за межі України 

поліпшити якість надання членам територіальних громад, передусім сільських та 

селищних, гарантованих державою якісних соціальних та адміністративних послуг, 

відповідальність за які несуть органи місцевого самоврядування, на наявній 

територіальній та законодавчій основі немає можливості. 

Водночас саме завдяки місцевому самоврядуванню, як зазначає 

М. О. Баймуратов, демократія перетворюється в справжнє народовладдя і тільки з 

визнанням і зростанням прав територіальних громад, що є первинними суб’єктами, 

більш конкретними і змістовними стають політичні і соціально-економічні права 

громадян, гармонізуються багаторічні відносини між ними і державою, стійкішою, 

стабільнішою стає сама держава [49, с. 154].  

Сьогодні незаперечною є роль місцевого самоврядування в реалізації 

різноманітних прав людини. Виходячи з визначення місцевого самоврядування як 

права територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення 
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пріоритетним завданням інституту місцевого самоврядування є належна реалізація 

саме соціальних прав кожного мешканця. 

В юридичній літературі права людини та місцеве самоврядування 

розглядались як самостійні проблеми. Проте сама природа цих інститутів сучасної 

демократії, їх нормативно-правовий зміст, функціональне призначення, механізми 

реалізації та гарантування свідчать про їх тісну взаємодію та взаємодоповнення.  

Так, підтверджуючим фактом цьому є сукупність правових норм – принципів, 

які закріплюють та регулюють суспільні відносини в процесі реалізації місцевим 

самоврядуванням прав та свобод людини та громадянина, та які й повинні визначати 

поняття та зміст місцевого самоврядування. Окремо варто виокремити й правові 

норми – принципи, що закріплюють та регулюють соціальну політику місцевого 

самоврядування, спрямовану на створення умов, які забезпечували б гідне існування 

та вільний розвиток особистості становлять соціальну основу місцевого 

самоврядування. Соціальна політика місцевого самоврядування спрямована на 

безперервне та істотне покращення умов життя відповідних територіальних громад. 

Належне виконання соціальної функції держави, зокрема у сфері місцевого 

самоврядування багато в чому залежить від матеріальних можливостей суспільства, 

від наявності певної матеріальної бази. Таке твердження є логічним продовженням 

бачення зарубіжних вчених, які пов’язують появу соціальної держави саме з 

розвитком соціальних функцій держави [834; 852; 862; 863].  

Аналогічним є бачення В. Г. Постнікова, який під соціальною державою 

розуміє історично конкретну та законодавчо оформлену функцію держави, що має 

на меті таке регулювання відносин між різними соціальними групами, яке б 

забезпечувало історично певний рівень добробуту населення, необхідний для 

сталого, незалежного розвитку виробництва та суспільства [561, с. 102].  

А. С. Піголкін, пропонуючи вважати соціальною державою інститут, 

спрямований на організацію нормального життя та розвиток усього суспільства, 

захист прав, свобод і законних інтересів усіх громадян і народів, що його населяють, 

знаряддя вирішення суперечок і конфліктів як усередині держави, так і за її межами, 

фактично має на увазі теж її основні внутрішні та зовнішні функції [506, с. 64]. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B8
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Соціальна держава є чинником суспільного благополуччя, що ґрунтується на 

принципах соціальної рівності, солідарності та взаємної відповідальності членів 

суспільства. Конституційне ж закріплення соціальності держави означає покладання 

на державу загальносоціальної функції, турботи влади про благо всіх громадян і 

розподіл матеріальних благ пропорційно їх економічному потенціалу [254, с. 386].  

Місцеве самоврядування фіксує політичні, економічні, духовно-моральні 

цінності та соціальні досягнення людства у будь-якій сфері суспільного розвитку. 

Також на цьому рівні публічної влади, як зазначає О. В. Батанов, відбувається 

діалектичне поєднання волі законодавця з конкретними інтересами місцевого 

населення, яке стає не тільки первинним суб’єктом локальних конституційно-

правових відносин, а й основним суб’єктом управлінських, адміністративно-

правових відносин, що є однією з характерних рис місцевого самоврядування [61, 

с. 72]. У цьому плані можна погодитись з думкою О. Р. Єрьоміна про те, що єдино 

можливим шляхом здійснення людиною публічної діяльності у рамках будь-якого 

співтовариства (за обов’язковості нормативного регулювання подібної поведінки) є 

реалізація її прав та свобод. Через сукупність суб’єктивних прав і свобод можна 

розглядати весь спектр відносин, що виникають у процесі спільної діяльності 

людей [262, с. 15].  

Саме інститут місцевого самоврядування дозволяє поєднати інтереси держави, 

суспільства та окремо взятої людини, які полягають в наданні та реалізації всього 

комплексу прав та свобод людини та громадянина. Реалізація місцевим 

самоврядуванням соціальних прав допомагає у становленні та подальшому розвитку 

України як соціальної держави та сприяє формуванню громадянського суспільства. 

Однак, на жаль, можна констатувати той факт, що дослідження ідей соціальної, 

правової держави, побудови громадянського суспільства мають теоретичний 

характер та досить часто залишають поза увагою питання практичного забезпечення 

соціальних прав таким видом публічної влади у сучасній державі як місцеве 

самоврядування.  

Так, ряд вчених вважають основним завданням соціальної держави створення 

умов і відповідальність за реалізацію прав людини «другого покоління»[356, с. 64;  
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566, с. 202; 827, с. 22]. Це положення є центральним у сучасній концепції соціальної 

держави, адже держава, де реально не забезпечені соціальні, економічні, культурні 

права і яка навіть не прагне до цього, однозначно не може іменуватися соціальною. 

На сьогодні не існує єдиного визначення соціальної держави. Так, 

Б. І. Сташків вказує, що соціальною є держава, яка гарантує людині належні їй 

соціально-економічні права шляхом створення необхідних умов для їх реалізації та 

здійснює соціальну політику на засадах соціальної справедливості і в інтересах 

усього суспільства [708, с. 24]. О. З. Панкевич пише, що соціальна держава – це 

держава, яка, маючи за економічну основу соціально орієнтоване ринкове 

господарство, створює всі можливі умови для реалізації економічних, соціальних і 

культурних прав людини, для самостійного забезпечення ініціативною та соціально 

відповідальною особою необхідного рівня матеріального добробуту собі та членам 

своєї сім’ї; гарантує кожному прожитковий мінімум задля гідного людини існування 

й сприяє зміцненню соціальної злагоди в суспільстві [532, с. 15]. При цьому автор 

вказує на те, що у діяльності соціальної держави в гуманітарній сфері дедалі 

виразнішою стає тенденція до зміщення «центра ваги» при виконанні соціальних 

функцій від власне державних установ до інституцій приватного сектора та 

недержавних неприбуткових організацій. Попри це, держава й надалі має 

залишатися головним суб’єктом соціальної політики, відіграючи провідну роль у 

забезпеченні гарантій здійснення економічних, соціальних і культурних прав своїх 

громадян [531, с. 16]. 

Л. Ф. Безлєпкіна соціальною державою вважає таку державу, у якій 

враховуються інтереси всіх соціальних прошарків суспільства, де працездатним 

людям надається можливість заробляти на гідне життя собі і своїм родинам, а 

непрацездатним забезпечується гарантований рівень життя за допомогою виплат 

пенсій, допомоги, надання інших видів соціального забезпечення і соціальної 

допомоги. Це держава, у якій людині гарантоване право свободи споживання і право 

вільної господарської діяльності тощо [77, с. 16]. З точки зору О. С. Мордовця, 

соціальна держава покликана цілеспрямовано поліпшувати і захищати матеріальний 



 185 

добробут людини, служити завданням забезпечення людині гідного життя, 

стверджувати в суспільстві принципи гуманізму та справедливості [725, с. 176]. 

Аналізуючи вище наведені визначення соціальної держави, ми приходимо до 

висновку про те, що її основу становлять соціально-економічні права та обов’язок 

держави щодо їх належної реалізації.  

Інші науковці вважають за необхідне поєднання понять соціальної держави та 

правової. Ще свого часу Б. А. Кістяківський вважав, що соціальна держава має 

розглядатися як якісна характеристика, як матеріальний зміст правової 

держави [324, с. 143]. Це твердження знаходить підтримку й у працях сучасних 

науковців. Зокрема В. М. Хропанюк вважає правову державу одночасно й 

соціальною [782, с. 81]. О. В. Малько стверджує, що соціальна держава є однією із 

сторін держави правової. Сутність такої держави полягає в найповнішому 

забезпеченні прав та свобод людини та громадянина, створення для особи режиму 

правового стимулювання [725, с. 182]. А. М. Шульга зазначає: «Соціальна держава і 

правова держава – єдине ціле в тому сенсі, що соціальна держава це сторона 

правової держави, тобто держави реальних прав людини, серед яких є соціально-

економічні права, забезпечення реальності яких – задача соціальної держави [818, 

с. 32]. 

Як зазначають З. Ш. Гафуров та І. М. Ніколаєнко, у сучасному світі давно 

немає ні правової держави в чистому вигляді, ні соціальної, а є соціальна, правова 

держава (соціально-правова держава), яка є результатом переростання правової 

держави не просто в соціальну, а саме в соціально-правову. Утворена шляхом 

подібної трансформації нова держава, ставши соціальною, не перестає бути 

правовою. Сьогодні кожна правова держава є соціальною, а соціальна – правовою. 

Вони не існують одна без одної. Разом вони становлять соціально-правову державу. 

Розділити їх можна тільки абстрактно [148, с. 657].  

Існують також протилежні точки зору щодо ототожнення соціальної держави 

та правової. Так, М. Вебер свого часу зазначав, що принципи соціальної держави 

вступають у суперечність із принципами правової держави, зокрема: правова 

держава ґрунтується на автономії і відповідальності індивідів за свою долю, а 
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соціальна держава позбавляє індивіда того й іншого, інтегрує його у систему 

задоволення колективних потреб. Якщо перша ґрунтується на свободі індивіда – 

економічній, духовній, то друга – на «зрівнялівці» [552, с. 288]. Ми вважаємо таке 

твердження надто категоричним. Звичайно, існує певна відмінність щодо понять 

«правова держава» та «соціальна держава», але не можна протиставляти ці поняття. 

Адже, як зазначає О. Ф. Скакун, зближення соціальної та правової держави – 

найсприятливіший результат для громадянського суспільства, оптимальний варіант 

його розвитку без класових ворожих конфліктів та соціальних потрясінь [683, 

с. 139]. Безперечно, соціальна держава має бути передусім правовою, оскільки 

тільки розвинута правова система здатна гарантувати людині свободу, правову 

рівність та гідне існування. 

В сучасних дослідженнях особлива увага акцентується на проблемі 

забезпечення гідного існування, яку відносять до головної мети соціальної держави. 

Так, О. В. Скрипнюк зазначає, що «…ані окремо взяті політичні дії, ані певні 

економічні перетворення, ані вдосконалення системи права не є метою соціальної 

держави, водночас, забезпечення гідного існування всіх громадян по суті синтезу є 

ці три сфери» [687, с. 213]. Завдання місцевого самоврядування наступні: 

забезпечити соціальний комфорт кожному представнику тієї чи іншої 

територіальної громади, втілити в життя основне гасло соціальної держави – 

створення гідного рівня життя людини. 

Соціальною є держава, яка активно реалізує широкомасштабну соціальну 

політику, сприяє здійсненню комплексу соціально-економічних, екологічних та 

культурних прав людини і громадянина в обсягах, що дозволяють втілити в життя 

конституційне визнання людини найвищою соціальною цінністю в суспільстві. 

На сучасному етапі державно-правового розвитку демократичних країн, 

зокрема й України, особлива увага приділяється проблемі удосконалення 

конституційного та законодавчого регулювання прав та свобод людини та 

громадянина. Нині активізувався процес реалізації міжнародних, зокрема 

європейських правових стандартів у цій сфері. Проте, вважає П. М. Рабінович, 

певний прогрес, досягнутий сучасною Україною у здійсненності низки 
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громадянських і політичних прав людини супроводжується явним регресом у стані 

реалізовуваності економічних і соціальних прав [646, с. 92].  

Враховуючи складність розбудови соціальної держави в умовах суспільства, 

яке перебуває на етапі утвердження правової державності і становлення 

громадянського суспільства, виправданим є запровадження поняття «соціально 

орієнтована держава», яке характеризує державу, що не набула усіх ознак соціальної 

держави, проте реально прагне до її розбудови. 

Складність визначення чітких формальних меж категорії «достатній життєвий 

рівень» доводить, що орієнтація соціальної держави тільки на забезпечення 

матеріального добробуту людей може призвести до обмеження її змісту винятково 

системою заходів щодо перерозподілу суспільного продукту. Насправді вона є 

більш змістовним явищем, а тому ефективна взаємодія соціальної держави і 

ринкової економіки в умовах правової держави можлива за умови, коли соціальна 

держава сприятиме формуванню відповідальної за забезпечення свого добробуту 

особи, для якої вона створює необхідні умови/можливості, і вже в такому контексті 

бере на себе обов’язок піклуватися про забезпечення соціальної справедливості, 

добробуту своїх громадян, їх соціальний захист. Саме формування дієздатної, 

самодостатньої територіальної громади, яка б мала усі необхідні засоби щодо 

реалізації соціальних та інших прав є сьогодні основною метою реформування 

місцевого самоврядування. При цьому визначальним має бути принцип 

субсидіарності. 

Конкретизація змісту принципу соціальної держави відбувається на рівні 

соціального права, де отримують нормативне закріплення її ключові вимоги та 

одночасно закладаються механізми їх реалізації. Соціальне право у правовій 

державі, виступаючи необхідною передумовою діяльності держави, місцевого 

самоврядування, громадських об’єднань, фізичних осіб у сфері соціального захисту, 

утворює ту ланку, за допомогою якої досягається узгодження і взаємодія між 

правовою і соціальною державою, між соціальною державою і ринковою 

економікою. 
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Кожна держава є соціальною з огляду на виконання нею соціальної функції. 

Особливістю сучасної соціальної держави є здійснення нею активної соціальної 

політики, спрямованої на забезпечення прав людини, працевлаштування населення, 

захист прав працівника на підприємстві, створення систем охорони здоров'я і 

соціального страхування, підтримку малозабезпечених, сім’ї і материнства, 

досягнення високого рівня добробуту всіх верств населення. Політичні права 

людини доповнюються соціально-економічними правами, що передбачають надання 

всім членам суспільства певного мінімуму матеріальних і соціальних благ. З цією 

метою держава активно втручається в економіку й соціальні відносини, за 

допомогою податків і різних соціальних виплат перерозподіляє через бюджет 

значну частину національного доходу на користь менш забезпечених верств 

населення. При цьому вважаємо за необхідне істотно зміцнити матеріально-

фінансову основу функціонування місцевого самоврядування, оскільки добробут 

країни визначається добробутом її територіальних громад. 

Проте соціальна держава повинна не тільки створювати передумови для 

реалізації соціальних прав, а й нести відповідальність за розробку і реалізацію 

соціальної політики в цілому. Так, держава, відповідаючи за свою діяльність перед 

людиною, часто взаємодіє з громадянином не безпосередньо, а через інститути 

громадянського суспільства, оскільки, як зазначає Ю. С. Шемшученко, інтереси 

громадянина повинні бути тією домінантою, яка опосередковує взаємодію правової 

держави і громадянського суспільства [806, с. 13].  

На думку інших науковців, внаслідок повної відповідальності держави за своїх 

громадян вона, звичайно, приймає рішення за останніх, а, це, своєю чергою, не 

сприяє забезпеченню громадянської свободи [193, с. 33]. Н. М. Гриценко акцентує 

увагу на тому, що необхідною умовою ефективного функціонування соціальної 

держави є реалізація соціальної відповідальності органів влади всіх рівнів (у тому 

числі й органами місцевого самоврядування. – І. Д.), яка здійснюється за такими 

напрямами: органи влади, а також й органи муніципальної влади, несуть 

відповідальність за реалізацію затверджених ними соціальних програм; 

забезпечують ефективне функціонування та фінансування галузей соціальної 
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інфраструктури; контролюють дотримання державних соціальних стандартів, 

витрату бюджетних коштів, призначених на соціальні потреби; виконують інші 

функції соціального характеру, передбачені законодавством, угодами і договорами 

соціальних партнерів [173, с. 166; 174].  

О. О. Харченко, інтерпретуючи ознаки соціальної держави, які знаходять свій 

прояв і на локальному рівні соціуму, робить висновок про те, що фактори й умови 

існування місцевого самоврядування, територіальних громад і особистості – члена 

територіальної громади в контексті їх соціальної, організаційної, легальної, 

функціональної, патерналістської і стратегічної складових не тільки додають їм 

характеру функцій соціальної держави, але й демонструють органічну єдність і 

взаємозв'язок соціальної державності з місцевим самоврядуванням і безпосередньо з 

існуванням і стабільним функціонуванням територіальних громад і кожного з її 

членів) [775, с. 35]. Саме через таке співвідношення можна дослідити сутність 

соціальних інтересів територіальних громад та актуальні питання їх реалізації в 

умовах соціальної державності. 

Як зазначає В. Я. Тацій, муніципальна влада не тільки уособлюється з 

функціонуванням органів місцевого самоврядування, що у рамках компетенції, 

передбаченої чинним законодавством, є самостійними в її реалізації, але й з тим, що 

публічна влада в таких умовах стає «гуманізованою», «гомоцентричною», 

орієнтованою на людину і суспільство, а також диверсифікованою, чітко розділеною 

між відповідальними виконавцями, коли місцеве самоврядування визнається 

рівноправним партнером держави, а приватні інтереси узгоджуються з державними, 

а не безперечно підкоряються їм [718, с. 171].  

Як наголошує М. О. Баймуратов, влада структурується в системі публічної 

влади у формі публічної самоврядної влади в процесі усвідомлення державою 

наявності інших, недержавних інтересів – інтересів локального характеру, що не 

збігаються з державними, але й не є антагоністичними їм. Основою генезису 

муніципальної влади є локальний інтерес, який є видом загального соціального 

інтересу, що реалізується в державно організованому суспільстві за допомогою 

місцевого самоврядування, забезпечуючи становлення і реалізацію широкого 
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спектра соціально-, національно-, професійно-, територіально-групових, 

колективних інтересів; становлення і позитивний розвиток муніципальної влади 

обумовлюється й у свою чергу викликає і підсилює процеси децентралізації і 

деконцентрації державної влади, що виступають в умовах її формування якісно 

новими методами здійснення публічної влади, і це не тільки формує компетенційну 

базу муніципальної влади, але і більш «олюднює», «гуманізує» саму публічну владу, 

роблячи її більш наближеною до громадян держави; реалізуючись у повсякденному 

житті, муніципальна влада суттєво розширює сферу свободи індивіда, «апріорно» 

розширюючи на рівні локальної демократії сферу (передусім потенційну) його 

соціальної дії, формуючи суттєвий сегмент його соціальної взаємодії, у результаті 

якого здійснюються колективні права особистості [45, с. 10].  

Такі тенденції притаманні і європейській практиці управління. Свого часу, 

відомий французький фахівець у галузі управління Б. Гурне наголошував на тому, 

що здійснення основних управлінських функцій, які колись належали виключно 

державі, сьогодні «доручається співтовариствам, розселеним на певних територіях, 

органи яких обираються населенням. Ці співтовариства одночасно наділяються 

правами, що дозволяють їм братися за реалізацію цих функцій, – наприклад правом 

стягнення податків, – і певною владою в межах чинного закону» [190, с. 88]. 

Отже, по-перше, індивідуальні інтереси «громадянина – жителя – члена 

територіальної громади» можуть бути враховані й реалізовані тільки в рамках 

локального співтовариства в контексті реалізації його основних прав, свобод і 

обов'язків, установлених Конституцією України і національним законодавством; по-

друге, індивідуальні інтереси «людини (іноземний громадянин, апатрид, біпатрид, 

біженець, трудящий-мігрант) – жителя – члена територіальної громади» можуть 

бути враховані й реалізовані тільки в рамках локального співтовариства в контексті 

реалізації його основних прав, свобод і обов'язків, установлених Конституцією 

України, її національним законодавством і міжнародними договорами України. 

У цьому питанні особливо важливим є поєднання індивідуальних і групових 

інтересів жителів – членів територіальних громад [775, с. 51]. Як зазначає 

О. О. Харченко, постановка цієї проблеми жодним чином не означає їх злиття. 
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Поляризація інтересів індивіда і територіальної громади, самостійна структуризація 

індивідуально-локальних і колективно-локальних інтересів фактично дозволяють 

зафіксувати основні елементи системи інтересу як такого в місцевому 

самоврядуванні, зробити висновок про їх гармонійну взаємодію і симбіоз, що в 

підсумку визначає інституціоналізацію муніципальних прав особистості в широкому 

сенсі їх розуміння. Фактично можна говорити, що саме місцеве самоврядування 

бере на себе завдання держави в цій сфері [775, с. 52]. 

Визначення соціальних інтересів територіальних громад є похідним із самої 

природи місцевого самоврядування, основного його об’єкта – питань місцевого 

значення, перелік яких, як і перелік соціальних інтересів та соціальних потреб, є 

невичерпним та залежить від рівня розвитку суспільства та держави в цілому. Тут 

важливим є те, що в основі будь-якого соціального інтересу має бути законний 

інтерес особистості.  

Словосполучення «законний інтерес» у теорію права початку ХХ ст. ввів 

Г. Ф. Шершеневич. Він відзначав, що «члени одного суспільства виробили в собі 

звичку відстоювати всіма законними засобами свої права, бунтувати проти 

найменшого порушення їхніх законних інтересів, ставитися недоброзичливо до 

порушників правового порядку, як до загальних ворогів, а відповідно тому і самі 

намагаються не виходити за межі свого права» [811, с. 293].  

Законний інтерес становить різновид дозволів як закріплених в об’єктивному 

праві, так і тих, що випливають з його змісту, які виражаються в можливостях 

суб’єкта права користатися конкретним соціальним благом, а також у певних 

випадках звертатися за захистом до компетентних державних органів або 

громадських організацій для задоволення своїх потреб, що не суперечать 

суспільним [684, с. 87]; визначається через потребу чи фактичний інтерес, що з тих 

чи інших причин не опосередковані в суб’єктивному праві» [181, с. 38]. Російський 

дослідник Н. А. Шайкенов відзначає, що законний інтерес розуміється як інтерес, 

що охороняється правом, але не забезпечений конкретним суб’єктивним правом 

особистості [799, с. 165]. Отже, у появі законного інтересу визначальну роль відіграє 

сама особистість, що, виходячи зі свого суб’єктивного інтересу, творчо інтерпретує 
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становище позитивного права до своїх потреб, не врегульованих писаним правом. 

Цю думку підтверджує В. А. Горбунов, котрий вважає, що «законний інтерес 

особистості – це прагнення особи до певного блага, стану, до задоволення потреби 

за умови, що реалізація цього прагнення не заборонена законом і не забезпечена 

чітко фіксованим юридичним обов'язком інших осіб сприяти такій реалізації. При 

цьому благо може виступати як матеріальне, духовне (моральне) та ін.» [165, с. 7].  

Позиція з цього питання В. В. Субочева не тільки поглиблює, але й 

обґрунтовує внутрішню мотивацію суб’єкта у виникненні категорії законних 

інтересів. Він вважає, що законні інтереси – це не тільки дозволені, але й не 

заборонені прагнення громадян до досягнення певних благ, бо правове регулювання 

користування громадянами благами здійснюється за формулою: «все, що не 

заборонено, дозволене» [713, с. 27]. Таким чином, цей представник доктрини 

розглядає законні інтереси як можливість, але гарантовану меншою мірою, ніж 

дозволена поведінка в рамках суб’єктивного права. Але це вже не довільна 

можливість, а дозвіл, незабороненість, надана державою, що певною мірою її 

підтримує.  

Визначаючи «незакріпленість» конкретних законних інтересів у нормах права, 

Ю. О. Тихомиров вважає, що це дозволяє говорити тільки про незаборонену, 

правомірну поведінку, що реалізує інтерес учасника правовідносин… [735, с. 140]. 

Стосовно локального рівня соціуму висловився свого часу австрійський вчений 

Е. Ерліх. Досліджуючи генезис законних інтересів, він установив, що джерелом 

права є формальні й, особливо, неформальні думки соціально організованих людей, 

а тому що ці практики і думки знаходять висвітлення в матеріальному праві й 

оформляються законодавчо, то «право» – це всього лише формулювання. Його 

джерело – не володарі, не парламенти і не суди, поза залежністю від того, яким 

чином вони сформовані, а люди, організовані в родини й інші співтовариства [843]. 

І. В. Федоров, досліджуючи право члена територіальної громади на надання 

допомоги в локальному соціумі та участь у соціальній роботі, аналізує категорію 

законних інтересів з аксіоматичних позицій (законні інтереси є самостійною 

правовою категорією, що як юридична конструкція виступає правовим засобом 
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забезпечення, вирішення і реалізації певної частини інтересів особистості); з позицій 

природного права ( ефективне конституційно-правове регулювання таких інтересів 

уявляється об’єктивно необхідним, бо його метою є досягнення благополуччя 

кожної людини); з позицій легальності; у функціональному аспекті (правомірна 

поведінка, спрямована на реалізацію інтересу конкретного учасника правовідносин); 

гносеологічному розумінні (джерелом законних інтересів особистості є формальні й, 

особливо, неформальні думки соціально організованих людей, тобто людей, 

об’єднаних у родини й інші співтовариства (у тому числі й територіальні). 

Виходячи з означених вище підходів, можна говорити про формування права 

людини і громадянина як члена територіальної громади на надання соціальної 

допомоги й участь у соціальній роботі, (як і про усі інші соціальні права, їх 

реалізацію. – І. Д.) як про законний інтерес особистості. Цей інтерес полягає в 

існуванні й функціонуванні механізму соціальної адаптації як найважливішого 

елемента соціалізації особистості [759, с. 73–74].  

Як слушно зазначає М. О. Баймуратов, у сфері формування, функціонування і 

реалізації муніципальної влади складається і діє дуже складний соціальний механізм 

взаємопрояву і взаємообліку багаторівневих і різнопланових інтересів широкого 

кола не персоніфікованих суб’єктів, що провадять свою життєдіяльність на 

відповідній території, з метою реалізації своїх тактичних і стратегічних настанов, 

цілей та інтересів. Характерною рисою цього механізму є його синергетичний 

характер, який проявляється у взаємному компромісі суб’єктів муніципальної влади 

і колабораційній основі їхнього функціонування. Такий взаємний облік усієї 

сукупності інтересів, що складаються на рівні місцевого самоврядування у сфері 

муніципальної влади, їхня взаємна компромісність і гармонізація є гарантом 

існування і функціонування як самої системи місцевого самоврядування, так і влади, 

що її реалізує, а також терпимості й протекціонізму до муніципальної влади з боку 

центральної влади держави [45, с. 10].  

Оскільки сама ідея місцевого самоврядування передбачає не просто активну 

участь людини у вирішенні питань місцевого значення, вона походить з 

необхідності створення таких умов, коли кожна людина буде управляти сама собою. 
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Сукупність усіх форм участі територіальної громади в прийнятті відповідних рішень 

забезпечує досягнення основної мети – самостійне та під свою відповідальність 

управління місцевими справами.  

Місцеве самоврядування, яке розуміється як «управління самим собою» 

передбачає усвідомлену та цілеспрямовану діяльність членів територіальних громад 

щодо облаштування власного існування, створення соціально-економічних умов 

організації «гідного життя». Така реалізація можлива тільки за активної участі всієї 

територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Тому одним з 

основоположних та визначальних принципів функціонування місцевого 

самоврядування має бути принцип урахування інтересів територіальних громад, що 

повністю відповідатиме міжнародним стандартам місцевої демократії, зокрема ч. 6 

ст. 4 Європейської Хартії місцевого самоврядування, де йдеться про те, що «у 

процесі планування і прийняття рішень щодо всіх питань, які безпосередньо 

стосуються місцевих властей, з останніми мають проводитися консультації, по 

можливості, своєчасно і належним чином» [269].  

Процес реалізації соціальних інтересів відбувається безпосередньо в рамках 

локального соціуму, з ним зв’язаний і ним обумовлений. Основним суб’єктом 

локального соціуму виступає місцеве співтовариство (територіальний колектив, 

територіальна громада). Місцеве співтовариство можна охарактеризувати з різних 

позицій. З позицій публічної влади – як первинного конституюючого суб’єкта, 

публічної самоврядної (муніципальної) влади. З позицій демократичної 

державності – як паліативну теоретичну і правову категорію, що розкриває значення 

даного державно-правового явища у становленні владовідносин як первинного 

організаційного осередку у схемі «громадянин – місцеве співтовариство – 

громадянське суспільство – держава» [461, с. 7, 9]. З позицій феноменології 

локального співтовариства – як комплексне явище в контексті його генезису, його 

історичного розвитку – становлення, формування основ і принципів 

функціонування, ознак і видів, місця і ролі в системі інститутів суспільного і 

державного устрою. З позицій телеологічних домінант – сукупність жителів, 

об’єднаних для спільного проживання і вирішення важливих колективних питань 
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спільного життя, вирішення яких не під силу конкретному індивіду. З позицій 

праксеології – локальне співтовариство людей, що надають можливість для їх 

стабільного спільного і передбачуваного існування на основі досягнення певних 

соціальних стандартів життєдіяльності. З позицій аксіології – локальне 

співтовариство як природна, єдина й оптимальна форма існування «людини діючої». 

З позицій онтології – локальне співтовариство як предикат існування людської 

цивілізації тощо [37, с. 8]. 

На сучасному етапі розвитку державності, що зв’язаний з магістральними і 

перманентними процесами формування інститутів громадянського суспільства, а 

також з реалізацією на практиці політико-правового і соціально-економічного 

феномена соціальної держави, що виявляється у вигляді системи найбільш 

важливих суспільно-правових домінант, концептів, пріоритетів, «вимірів» сучасного 

соціального розвитку, об’єктивно як така система визнається локальна демократія, 

місцеве самоврядування, як простір, де проходить фактична життєдіяльність 

людини і виявляються всі її життєві потреби й устремління [741, с. 74]. Саме в таких 

умовах формуються реальні соціальні й державно-правові механізми захисту прав 

людини, що є запорукою створення відповідного соціального середовища – 

простору, вільного від права (правовільного простору), де людина, а в нашому 

розумінні житель відповідної території держави – член територіального 

співтовариства, може самостійно модифікувати алгоритм своєї поведінки і 

здійснювати конкретні дії. Таким чином, саме на рівні місцевого самоврядування, 

його інститутів виявляються складні різнорівневі елементи соціального механізму, 

спрямованого на здійснення реальної можливості самим громадянам, членам 

територіальних громад активно брати участь у реалізації, забезпеченні й самозахисті 

своїх прав і свобод, у тому числі й через інститути місцевого самоврядування. 

Місцеве самоврядування як інститут демократичної, соціально-правової 

держави, реалізуючи соціальні інтереси територіальних громад, тим самим 

забезпечує реалізацію загально соціальних інтересів, які базуються на принципах 

соціальної справедливості, рівності та свободи та мають на меті загальне піднесення 

добробуту яке можливе тільки шляхом реалізації соціально-економічних прав, які в 
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кінцевому результаті гарантуватимуть гідний людини прожитковий мінімум та 

певні види соціального забезпечення. При цьому перевагою місцевого 

самоврядування є, з одного боку, відкритість та доступність кожного члена 

територіальної громади до власно сформованого представницького органу, який 

підзвітний та підконтрольний винятково відповідній громаді, з другого – 

можливість своєчасного реагування на соціальні проблеми кожного мешканця, 

забезпечення адресності соціального захисту населення, досягнення відповідного 

рівня соціальної злагоди та громадянського миру.  

Найголовнішим завданням сучасної соціальної держави є забезпечення 

максимально сприятливих умов для самореалізації особистості, що дає змогу не 

тільки знижувати гостроту соціальних проблем, а реально покращувати людський 

ресурс, перетворювати його на якісний людський капітал – основний ресурс і 

капітал держави в умовах постіндустріального розвитку. 

У соціальній державі реалізація державних соціальних гарантій здійснюється 

не на принципах знеособленого державного патерналізму, що породжує, як правило, 

соціальне утриманство та маргінальні асоціальні групи, а проведення 

цілеспрямованої державної політики в соціальній сфері. У рамках такої політики, 

складовою частиною якої є й муніципальна політика, пріоритет віддається 

забезпеченню максимально сприятливих умов для самореалізації особистості як 

найбільш ефективного напряму зниження гостроти соціальних проблем [500]. 

Однак сьогодні очевидним є те, що не всі мешканці адміністративно-

територіальних одиниць беруть активну участь у вирішенні питань місцевого 

значення в процесі реалізації основних форм взаємодії територіальних громад з 

відповідними представницькими органами місцевого самоврядування. Тому одним з 

найважливіших завдань є створення такої соціально-політичної атмосфери в 

територіальній громаді, яка б сприяла зростанню її активності в розробці та 

прийнятті життєво необхідних рішень, здійсненню контролю за діяльністю 

представницьких органів місцевого самоврядування. 

Зростання інтересу громадян в здійсненні місцевого самоврядування 

відбувається й за допомогою формування правової культури. Водночас знання 
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правових норм не можна сприймати як готовність до процесу їх застосування, як 

реалізовану активність. 

Необхідними є певні дії органів місцевого самоврядування, які б спонукали 

відповідні територіальні громади до реалізації їх можливостей в процесі вирішення 

найбільш гострих соціальних проблем. Діяльність місцевого самоврядування 

стосовно забезпечення соціальних прав людини та громадянина має 

широкомасштабний характер. Оскільки саме на місцевому рівні здійснюється 

реалізація більшості прав та свобод, передбачених Конституцією України та іншими 

нормативно-правовими актами, саме представницькі органи місцевого 

самоврядування здатні допомогти у вирішенні проблем, пов’язаних з реалізацією 

соціальних прав громадян. Так, забезпечуючи одне з життєво необхідних прав в 

соціальній сфері, а саме право на житло, органи місцевого самоврядування 

зобов’язані вести облік громадян, які потребують покращення житлових умов та 

вирішувати проблему за рахунок муніципального житлового фонду. Актуальними є 

також проблеми організації, утримання та розвитку муніципальних установ охорони 

здоров’я, забезпечення належного санітарного стану територіальних громад, а також 

створення умов, які сприятимуть покращенню здоров’я людини. Органи місцевого 

самоврядування беруть участь в реалізації пенсійного законодавства, виплаті пенсій 

та допомоги, в організації соціального обслуговування населення, сприяють 

розвитку системи установ соціального обслуговування, крім того, мають право 

приймати місцеві програми, спрямовані на вирішення питань соціальної підтримки 

сім’ї, материнства та дитинства тощо [237]. 

Для сучасної держави невід’ємним є наявність інституту місцевого 

самоврядування, тобто такої системи організації влади на місцях, за якої місцеві 

громади мають реальну можливість через створені ними структури самостійно, 

незалежно від держави і її інституцій розв’язувати місцеві проблеми, питання, що 

стосуються організації життєдіяльності будь-якої територіальної одиниці. Світовий 

досвід доводить, що місцеве самоврядування сьогодні є важливим фактором 

становлення громадянського суспільства. 
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Теоретичним концептом, який перебуває у співвідношенні з концепцією 

соціальної держави (і не тільки), постає поняття як теоретико-філософська категорія 

і як емпірично встановлена екстраполяція реальності – поняття і дійсність – 

громадянське суспільство. Саме цей соціально-філософський концепт є найбільш 

наближеним до поняття соціальної держави, відтворюючи у своєму 

концептуальному змісті основні (за діалектичною схожістю) риси соціально 

спрямованої державності як філософської категорії. У концептуальному дослідженні 

громадянського суспільства особливе значення має його розуміння як явища.  

Дж. Локк, виступаючи як ідеолог ліберального напряму розвитку, пропонує 

розглядати громадянське суспільство як стан суспільства соціальної справедливості, 

що досягається шляхом відстоювання інтересів та свобод домінуючих верств 

населення держави, при чому держава існує як відносно стабілізуючий соціальний 

інститут врегулювання суспільних конфліктів. Виходячи з основних положень 

філософії громадянського суспільства провідних філософських вчень того часу, 

громадянське суспільство можна вважати конкретним способом інституалізації 

демократії та сферою добровільного об’єднання громадян з метою реалізації їх 

інтересів.  

Громадянське суспільство – це особливий феномен для публічної сфери, де ті 

чи інші суб’єкти шляхом активної діяльності забезпечують реалізацію власних цілей 

суспільного життя. Е. Геллнер у книзі «Умови свободи: громадянське суспільство та 

його суперники», аналізуючи і осмислюючи основні концепції громадянського 

суспільства ХVII–ХIХ ст., вказує на те, що воно з’явилося на світ як продукт 

діяльності особливого типу особистості «модулярної людини» («modular man»), яка 

поєднувала індивідуалізм з різними формами солідарності і взаємодопомоги і 

входила (не органічно, а коли їй того хотілося) до різноманітних добровільних 

асоціацій, що плекали дух кооперації і взаємодопомоги індивідуалістично 

настроєної, автономної, суверенної людини [150, с. 72].  

Сучасні концепції громадянського суспільства базуються передусім на 

основних ідеях мислителів того часу, їх визначення цього поняття мають 

принципову контекстуальну схожість. Так, Джеффрі Александер, соціолог з 
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Каліфорнійського університету (США), визначає громадянське суспільство як сферу 

людської солідарності; Майкл Уольцер описує громадянське суспільство як 

«простір невимушеної людської асоціації»; Юрген Габермас розглядає громадянське 

суспільство як публічну сферу суспільної взаємодії і як життєвий світ людини. 

В усіх випадках йдеться про найзагальніше – місце, яке займає громадянське 

суспільство у суспільній системі в цілому [837].  

Державна політика сприяння розвитку громадянського суспільства має бути 

спрямована на вдосконалення правових механізмів та практики демократії участі. 

Тільки через активну участь у суспільних процесах у людини формуються 

відповідні цінності, тип поведінки щодо необхідності участі у громадському житті. 

Демократія участі є інструментом, який сприятиме розвитку наявних форм 

безпосередньої і представницької демократії та має стати основою суспільного 

розвитку. Гармонійне поєднання громадського впливу на прийняття рішень та 

контролю за діяльністю влади має підвищити рівень суспільної компетентності і 

довіри до влади, стати гарантією становлення демократії в Україні. 

Як зазначає О. С. Лотюк, будь-яке суспільство, у тому числі й громадянське, 

перебуває в постійній динаміці, тому необхідно визнати неможливість вироблення 

єдиного і статичного поняття «громадянське суспільства». Проте цілком реально 

зафіксувати соціокультурне різноманіття можливостей взаємодії у відносинах 

держави, суспільства та особистості [416, с. 15].  

Громадянське суспільство є сферою, де протиріччя між одиничним і 

загальним виявляться і вирішується: інтерес окремо взятого індивіда співіснує з 

інтересами суспільства, за допомогою інститутів якого здійснюється взаємодія з 

державою [417, с. 37]; це самоорганізована і саморегульована автономна сфера 

суспільного життя, де функціонують добровільні некомерційні недержавні 

об’єднання, що діють у межах законодавства і втілюють цінності свободи і 

солідарності [87, с. 5; 660, с. 410].  

Л. Ю. Грудцина слушно вказує на те, що діяльність інститутів громадянського 

суспільства породжує правовідносини, спрямовані на реалізацію та захист 

індивідами своїх прав і свобод, рішення загальних завдань у сфері економіки, 
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культури та інших сферах соціального життя. Крім того, діяльність інститутів 

громадянського суспільства здатна впливати на державні інститути і огороджувати 

людей від необґрунтованого втручання цих інститутів у суспільне життя [180, с. 15]. 

К. С. Гаджиєв визначає громадянське суспільство як систему забезпечення 

життєдіяльності соціальної, соціокультурної і духовної сфер, їх відтворення і 

передачі від одного покоління до іншого, систему самостійних та незалежних від 

держави суспільних інститутів, що покликані забезпечити умови для самоорганізації 

окремих індивідів та колективів, реалізації приватних інтересів, чи 

індивідуальних,чи колективних [140, с. 80].  

Поєднання індивідуальних та колективних інтересів яскраво демонструє саме 

реалізація соціальної функції місцевого самоврядування на рівні відповідних 

територіальних громад. Для формування громадянського суспільства важливим є 

забезпечення принципу соціального партнерства, який передбачає налагодження 

конструктивної взаємодії органів влади, суб’єктів господарської діяльності з 

представниками територіальних громад, їх представницькими органами не тільки в 

особі відповідних рад, а й органів самоорганізації населення, які діятимуть 

винятково в інтересах територіальної громади. При цьому одним із завдань є 

встановлення балансу між державними інтересами та інтересами окремо взятих 

територіальних громад, що характеризується оптимальним співвідношенням таких 

інтересів у процесі вироблення соціальної політики та прийняття відповідних 

рішень. Саме узгодження соціальних інтересів територіальних громад і суспільства, 

їх гармонізація є визначальною умовою формування громадянського суспільства.  

Держава має закріпити правові основи, які б містили гарантії забезпечення 

рівних можливостей усіх членів територіальних громад щодо реалізації та захисту їх 

прав та свобод, зокрема у сфері надання соціальних послуг. При цьому принцип 

надання рівних можливостей повинен забезпечуватися шляхом створення прозорого 

механізму конкуренції. Діяльність, спрямована на задоволення суспільних інтересів, 

вимагає як від інститутів громадянського суспільства, так і від органів влади 

відкритості, почуття відповідальності і готовності звітувати про свою діяльність та 

витрачені матеріально-фінансові ресурси. 
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Реалізація соціальних інтересів територіальних громад вимагає розробки 

механізмів громадського контролю за діяльністю органів влади і прийняття ними 

рішень, пов’язаних з дотриманням прав і свобод громадян, відкритістю і прозорістю 

бюджетів та бюджетного процесу. Однією з нормативно-правових гарантій має бути 

обов’язок звітування відповідних органів перед територіальною громадою (нині 

така процедура хоч і передбачена базовим законом, однак за своєю суттю є 

формальною) саме в публічній формі, що змусить відповідних представників як 

державних органів, так і органів місцевого самоврядування усвідомлювати 

підконтрольність та підзвітність відповідним територіальним громадам, а також 

можливість територіальної громади у разі неналежної реалізації їх соціальних 

інтересів висловлювати недовіру таким представникам та, не чекаючи чергових 

виборів, мати реальну можливість впливати на кадрову політику.  

Управлінські рішення повинні прийматися своєчасно й передбачати певну 

міру гнучкості їх реалізації. При цьому необхідно застерегти, що «гнучкість» в 

жодному разі не означає можливість невирішення поставленої проблеми, яка зачіпає 

інтереси усієї або ж переважної більшості членів територіальної громади.  

Ефективним шляхом реалізації соціальних інтересів територіальних громад, 

задоволення їх соціальних потреб мають бути підтримка діяльності різних за 

спрямуванням громадських організацій; залучення територіальних громад до 

розробки, громадської експертизи проектів законодавчих актів, локальних актів, 

зокрема програм соціального розвитку; розробка механізму розміщення й укладання 

договорів державного та соціального замовлення; створення різноманітних спільних 

консультативно-дорадчих органів (експертних рад, комісій, груп тощо); ініціювання 

створення фондів соціальних витрат, що не підлягають оподаткуванню, спрямовані 

на забезпечення реалізації соціальних програм тощо.  

Заслуговує на увагу й тенденція до муніципалізації соціальної політики, тобто 

відмови від організації системи допомоги населенню в основному на 

загальнодержавному рівні та делегування цієї функції на місцевий рівень місцевому 

самоврядуванню, що сприяє оптимізації витрачання суспільних коштів, виділених 

на цілі соціального захисту, і концептуально відповідає принципу субсидіарності.  
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Розширення участі недержавних органів у виконанні функцій соціальної 

держави та тенденція до «муніципалізації» соціальної політики розглядаються 

також в аспекті послаблення бюрократизму, який теж є одним із значних недоліків 

держави. 

Метою реформування місцевого самоврядування та територіальної організації 

влади є передусім створення умов для реалізації соціальних інтересів 

територіальних громад, підвищення якості життя людей у містах, селищах та селах 

шляхом забезпечення спроможності органів місцевого самоврядування створювати 

економічні та соціальні умови розвитку територіальних громад та їх об’єднань, а 

також координація зусиль органів державної та муніципальної влади, спрямованих 

на гарантування територіальної доступності жителів територіальних громад до 

адміністративних, соціальних та інших послуг. 

Важливо також усвідомлювати, що сутнісними характеристиками 

територіальних громад мають бути: спільність інтересів, яка характеризує 

територіальну громаду як соціальну спільноту; соціальне функціонування на основі 

колективних форм діяльності з метою життєзабезпечення спільних інтересів; 

обумовленість діяльності територіальних громад не тільки індивідуалізованими, а й 

об’єднуючими факторами, стійкістю інтересів, зв’язків та форм соціальної 

практики; первинність територіальних громад стосовно об’єднань, які утворюються 

націями, народом, державними структурами, що забезпечує діалектичний зв’язок з 

громадянським суспільством та державою; здійснення членами територіальної 

громади своєї психологічної ідентифікації з громадою шляхом формування та 

прояву відчуття спільноти [243, c. 55, 56].  

Тому саме соціальна складова в діяльності органів місцевого самоврядування 

має стати домінуючою, більшість своїх нагальних повсякденних потреб кожен 

представник відповідної територіальної громади повинен задовольняти за 

допомогою інституту місцевого самоврядування, який зі свого боку є необхідним 

інструментом формування громадянського суспільства та подальшого розвитку 

України як соціальної держави.  
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3.2 Соціальна функція місцевого самоврядування та соціальна політика у 

територіальній громаді в умовах формування соціальної держави 

 

Сучасна конституційна побудова Української держави орієнтована передусім 

на формування соціальної державності, політика якої спрямована на створення 

умов, які забезпечували б гідне існування та вільний розвиток людини. Втілення в 

життя такої соціальної політики вимагає об’єднання зусиль усіх гілок та рівнів 

публічної влади, а також широкої підтримки з боку громадянського суспільства.  

Соціальна політика є невід’ємною складовою державної політики, яка 

стосується відносин різних соціальних груп, суспільства в цілому та його членів. 

Вона пов’язана з зростанням благополуччя громадян, покращенням їх життя, 

задоволенням їх матеріальних та духовних потреб, удосконаленням способу життя. 

Є цілеспрямованою діяльністю держави щодо розробки та реалізації рішень, які 

безпосередньо стосуються людини, її становища в суспільстві; надання людині 

соціальних гарантій з врахуванням особливостей різних верств населення. Її мета 

полягає у покращенні здоров’я нації, забезпеченні відповідного доходу та соціальної 

підтримки в певних складних життєвих ситуаціях, створенні для населення 

сприятливої соціальної атмосфери в суспільстві. 

Соціальна політика являє собою систему, що включає до свого складу 

державні інститути, інститути громадянського суспільства, закони, спеціальну 

інфраструктуру установ, людські та фінансові ресурси. Разом із функцією реалізації 

та захисту соціальних прав громадян, вона також виконує функцію координації 

інтересів і потреб соціальних груп в економічній, соціальній і політичній сферах. 

Соціальна політика, що проводиться всіма суб'єктами влади, повинна бути 

орієнтована на цінності і очікування населення, що дозволило б скоротити 

дистанцію між державою і громадянським суспільством [251, с. 9]. 

Т. І. Перглер, досліджуючи роль соціально-правової держави Німеччини у 

стабілізації суспільства, акцентує увагу на тому, що соціальна державність належить 

до недоторканих для законодавця принципів. На сьогодні панівним серед німецьких 

державознавців є формулювання соціальної держави як організації, покликаної 
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допомагати незахищеним, впливати на розподіл економічних благ у дусі принципів 

справедливості, забезпечення кожному індивіду гідного людини існування. 

Соціальність постає необхідною умовою для розвитку всіх елементів демократичної 

правової держави. 

Завдання соціальної держави виражається у 3-х основних різновидах: 

матеріальна безпека (безпека); індивідуальна незалежність (свобода); громадська 

солідарність (зв’язаність). Найважливішим завданням соціальної держави є: 

вирішення «соціального питання» у традиційному сенсі і гарантія соціальної 

безпеки для всіх; створення соціальної справедливості; «піклування про повсякденні 

блага» (гарантія постачання населення основними різновидами товарів і продуктів); 

розширення параметрів росту та контроль за ними і т. ін. Функції соціальної 

держави визначаються як забезпечення політичної стабільності, громадянської 

згоди; гарантування соціальних прав особистості і посилення адресності соціальної 

підтримки; обмеження масштабів збіднення; забезпечення стримування безробіття.  

Соціальна держава виходить із визнання значення міжнародних стандартів 

ООН у соціальній сфері, тому в документах Генеральної Асамблеї ООН в останні 

роки вживається термін «соціальна демократія». 

Аксіоматично, що здійснюючи соціальну політику держава реалізує свою 

соціальну функцію. Соціальна політика є особливим напрямом діяльності суб’єктів 

соціально-політичного життя, зорієнтованого на регулювання соціальних відносин, 

забезпечення сприятливих умов і засобів існування індивідів, на реалізацію життєво 

важливих потреб, інтересів людей і соціальних спільнот. Соціальна політика – це 

сфера переорієнтації економічних досягнень у політичні, тому механізм реалізації 

єдиних принципів соціальної держави і соціального ринкового господарства в 

Німеччині став основою досягнення суспільної стабільності [535, с. 18]. 

А. В. Барсуков, досліджуючи проблеми формування та реалізації регіональної 

соціальної політики, вважає, що зміст поняття «соціальна політика» найповніше 

розкривається через систему заходів і дій з реалізації об’єктивно зумовлених цілей 

та завдань державних органів, що здійснюються на основі програм соціального 

розвитку та соціального захисту населення за допомогою засобів та механізмів 
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перерозподілу доходів, ресурсів та послуг на принципах соціальної справедливості 

та суспільної солідарності. Наголошується на комплексному врахуванні того чи 

іншого ступеня участі у здійсненні цієї політики з боку держави, інститутів 

громадянського суспільства, окремих громад, а також особливостей функції 

перерозподілу соціальних благ. Узагальнено світові, зокрема європейські тенденції, 

з якими необхідно узгодити загальнонаціональну модель становлення соціальної 

політики в державі та її регіонах з метою посилення громадянських важелів її 

реалізації, а також надання ринковим перетворенням соціогуманістичної 

спрямованості.  

Інваріантність практичної реалізації моделі соціальної політики зумовлюється 

як зовнішніми (тип соціально-економічної системи, модель ринкової економіки, 

особливості суспільної свідомості та культурних традицій народу), так і 

внутрішніми чинниками – характером зв’язків між підсистемами та структурними 

елементами соціальної політики, які зумовлюють пріоритетність її завдань; змістом 

та обсягом соціальних програм; структурою та функціями суб’єктів соціальної 

політики, особливостями механізму її реалізації та джерелами фінансування. 

Якісні зрушення в економіці, що відбулися внаслідок системної трансформації 

українського суспільства упродовж останнього десятиліття, зумовили необхідність 

відмови від патерналізму і формування принципово нових суспільно-економічних 

відносин, які б відповідали вимогам побудови соціальної держави. Запроваджувана 

модель соціальної політики має передбачувати, по-перше, поступовий перехід від 

державної системи соціального забезпечення до традиційної для ринкової економіки 

системи соціального захисту, що базується переважно на страховій основі, а також 

адресній соціальній допомозі для малозабезпечених верств населення, по-друге, 

формування ринку соціальних послуг та прискорений розвиток тих із них, що 

пов’язані з вирішенням найгостріших соціальних проблем. Реалізація цього 

двоєдиного завдання і становить зміст соціальної політики перехідного періоду. 

Результати оцінки наявних підходів до визначення сутності регіональної 

соціальної політики вказують на важливість розгляду її у двох напрямах: як 

складової державної соціальної політики та як власної соціальної політики регіонів. 
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У першому напрямі, це впорядкована на основі балансу загальнодержавних та 

регіональних цілей та завдань діяльність її суб’єктів, що реалізується відповідно до 

програм соціального розвитку та соціального захисту населення регіону за 

допомогою засобів та механізмів перерозподілу доходів, ресурсів і послуг з метою 

усунення регіональних диспропорцій та забезпечення динамічного, збалансованого 

соціального розвитку регіонів у контексті реалізації єдиної державної стратегії 

соціальної політики. Власне регіональна соціальна політика (соціальна політика 

регіонів) – це сукупність цілей та завдань діяльності її суб’єктів, спрямованої на 

забезпечення динамічного та пропорційного соціального розвитку територій 

(адміністративних одиниць регіону), а також механізмів реалізації цих завдань з 

використанням державних і місцевих ресурсів та засобів реалізації [57, с. 8, 9]. 

На думку автора, регіональна соціальна політика як складова відповідної 

загальнонаціональної системи орієнтується на формування суспільства рівних 

можливостей як на єдину стратегічну мету, а також на вищі соціальні цінності в 

контексті соціогуманістичної перспективи розвитку суспільства й особистості. 

Водночас вона повинна враховувати особливості соціальних потреб та інтересів 

населення конкретного регіону, що зумовлює певні відмінності у регіональних 

пріоритетах, реалізуючи які, слід зважати на необхідність гармонізації відносин між 

регіонами та загалом у державі.  

Варто зазначити, що нестабільність соціально-економічних та соціально-

політичних процесів, що розгорталися на фоні невиправданих диспропорцій у 

системі соціально-демографічних, територіально-поселенських, соціально-трудових, 

соціально-класових відносин, активізувала небезпечні глибинні трансформації в 

соціогуманітарній сфері суспільства. Духовний і соціальний розкол населення 

України призвів до поширення сепаратиських настроїв, посилив руйнівний вплив 

зовнішніх підбурювань до антидержавних дій, уможливив російську окупацію АРК і 

продовжує створювати загрозу державності, миру і свободам громадян України. 

Виходячи з викладеного, на фоні останніх подій все очевиднішою стає 

ключова роль соціальної і гуманітарної складової в модернізації державного 

управління на регіональному рівні з метою призупинення деструктивних 
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соціогуманітарних процесів та створення підґрунтя для подальшого дієвого 

забезпечення соціальних і культурних прав людини, розвитку системи соціальних 

відносин, гарантій соціальної безпеки та підвищення якості життя населення, 

вирівнювання соціогуманітарного розвитку регіонів, нарощування 

соціогуманітарного потенціалу українського суспільства в цілому. Сьогодні 

соціогуманітарний розвиток регіонів стає запорукою виходу України із системної 

кризи та основним елементом збалансованої та прогнозованої розбудови держави. 

Тому стратегічним завданням у сфері соціогуманітарного розвитку регіонів є пошук 

новітніх інноваційних моделей управління соціальними та політичними процесами. 

Важливе значення для формування дієвої системи управління у сфері 

соціогуманітарного розвитку на регіональному рівні має досвід Європейського 

Союзу [839; 860; 267]. Питання соціально-гуманітарного розвитку є невід’ємною 

складовою регіональної політики згуртування (cohesіonpolіcy) ЄС, спрямованої на 

економічне і соціальне згуртування регіонів і держав-членів [838]. Інвестуючи в 

підтримку створення робочих місць, конкурентоспроможність, економічне 

зростання, поліпшення якості життя і сталий розвиток, регіональна політика ЄС 

сприяє реалізації соціогуманітарних цілей стратегії «Європа-2020» [501]. 

Соціальна політика, узгоджена з регіональною політикою, забезпечує 

згуртування європейської спільноти по горизонталі (між регіонами – регіональна 

політика) і по вертикалі (між верствами суспільства – соціальна політика). З часу 

утворення та в процесі соціального розвитку, соціальної інтеграції ЄЄ відбувся 

відхід від обмеженого погляду на соціальну політику як рефлексію суспільства, його 

реакцію на певні поточні події та економічні трансформації, пов’язані із 

збереженням рівня життя і захистом права громадян на працю. Процес розширення 

ЄС, розвиток міжнародних зв’язків, з одного боку, та намір побудувати єдиний 

соціальний простір – з другого зумовили постійне розширення діапазону соціальної 

політики, інтенсивний розвиток її зовнішнього виміру і правове оформлення її 

досягнень. 

У сучасних умовах соціогуманітарна політика ЄС не обмежується тільки 

сферою праці, вирішенням соціогуманітарних проблем, що виникають, та 
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виправленням несприятливої ситуації; вона покликана прогнозувати і регулювати їх. 

Разом з матеріальними засобами і планами гуманітарної допомоги реалізуються 

профілактичні програми з подолання соціальних конфліктів, вживаються 

превентивні заходи у сфері соціальної екології, включаючи питання регулювання 

відносин людини і суспільства, стратегій бізнесу, рівня його цивілізованості та ін. 

Центральною ідеєю, навколо якої вибудовується європейська політика 

соціального і гуманітарного розвитку, є те, що вона покликана забезпечити захист 

інтересів різних груп і категорій суспільства, не обмежуючись підтримкою 

знедолених шляхом перенесення акцентів від заходів соціального захисту населення 

(він, як правило, гарантується законами держав-членів) до діяльності, зорієнтованої 

на продуктивність і рентабельність соціальної політики в цілому. Інвестиції в 

соціальну політику розглядаються як продуктивні, витрати на соціальний захист – 

як продуктивні вкладення, а соціальне згуртування вважається продуктивним 

фактором [473, с. 32].  

Необхідність рівномірного розвитку соціогуманітарної сфери регіонів, 

підвищення якості життя населення, розвиток й збагачення соціального потенціалу 

кожної окремої людини та суспільства в цілому актуалізують завдання 

обґрунтування концептуальних підходів до формування зваженої, послідовної, 

цілеспрямованої державної політики щодо соціогуманітарного розвитку регіонів, 

яка має ґрунтуватися на розумінні як особливостей розвитку окремих регіонів, так і 

загальнонаціональних пріоритетів.  

Вважаємо, що розв’язання зазначених проблем тісно пов’язане з необхідністю 

удосконалення механізмів формування та реалізації регіональної соціальної 

політики, налагодження чіткого контролю за її результатами та наслідками, що, у 

свою чергу, вимагає суттєвого покращення відповідної системи інформаційного та 

організаційного забезпечення. Значну роль у цьому процесі мають відігравати саме 

регіональні органи місцевого самоврядування, оскільки мають реальні можливості 

обґрунтовано визначати та встановлювати на своїй території пріоритети соціального 

розвитку, визначати найбільш гострі соціальні проблеми, знаходити засоби та 
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ресурси для їх розв’язання, при підтримці їх ініціатив з боку відповідних 

територіальних громад, спільні інтереси яких вони представлять.  

Як зазначає Л. В. Ярова, реалізація соціальних функцій держави здійснюється 

за допомогою соціальних інститутів на різних організаційних рівнях, якими не 

обов’язково мають бути державні структури. Дослідження соціальної політики як 

чинника забезпечення європейської інтеграції України, еволюції європейської 

соціальної політики дозволило зробити висновок, що цілісна соціальна політика 

Європейського Союзу, яка проводиться з 1989 року, разом з наданням підтримки 

людям, що потрапили в скрутне економічне становище, включає співпрацю між 

соціальними партнерами, органами влади різних рівнів, комунітарними інститутами, 

добровільними громадськими і міжнародними організаціями, окремими 

громадянами [829, с. 19].  

Схожими є погляди О. Б. Березовської-Чміль, яка підкреслює, що соціальна 

політика не зводиться тільки до діяльності органів влади, які займаються 

соціальними питаннями. У її розробці й реалізації беруть участь усі громадянські 

інститути суспільства (політичні інститути, соціально-професійні об’єднання 

громадян, окремі люди), перед якими влада звітує за результатами соціальної 

діяльності. Формами такого контролю є вибори, загальні збори громадян, за місцем 

проживання, громадські слухання, звіти депутатів, суспільна думка, листи громадян 

тощо.  

Соціальна політика являє собою сукупність нормативно-правових рішень, 

управлінських механізмів та дій держави, спрямованих на забезпечення добробуту 

та соціального захисту громадян. Сутнісними ознаками соціальної політики 

виступають суб’єкт і об’єкт соціальної політики, а також способи їх взаємодії. 

Суб’єктом соціальної політики є держава. Оскільки держава – це система 

різнорівневих елементів, суб’єктом соціальної політики є система державних 

органів, узята в сукупності її елементів і відношень між ними. Об’єктом соціальної 

політики є соціум, узятий у певних особливих аспектах. У цьому сенсі можна 

говорити про окремі соціальні групи, які є об’єктом соціальної політики. Але 

оскільки соціум – це цілісна система, елементами якої є також згадані групи, 
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об’єктом соціальної політики виступає соціум у цілому. До сутнісних ознак 

соціальної політики потрібно віднести також механізми, інструменти й цілі 

соціальної політики. До них належать: законодавче забезпечення, механізми 

вироблення і прийняття рішень, їх реалізації та контролю. Важливою є 

інфраструктура інституційних утворень, які безпосередньо займаються соціальною 

роботою: державні соціальні служби, політичні партії, недержавні організації 

відповідного профілю, соціальні мережі тощо.  

Вважаємо, що реалізація соціальної функції інститутом місцевого 

самоврядування яскраво демонструє унікальне поєднання суб’єкта та об’єкта 

соціальної політики та в кінцевому результаті забезпечує належну реалізацію 

загальнодержавної соціальної політики, метою якої є: адресна підтримка 

незахищених верств населення, зміцнення позицій середнього класу, створення 

нових робочих місць, покращення системи медичного та пенсійного забезпечення, 

активна демографічна й житлова політика, створення рівних можливостей для 

здобуття якісної освіти тощо. 

Так само важливою ідеєю соціальної політики в сучасних умовах є соціальна 

згуртованість. Суть її – у суспільному благополуччі, гармонійних і стабільних 

соціальних відносинах як невід’ємних складових соціально-економічного прогресу 

й мирного співіснування. Основне питання полягає в тому, наскільки люди 

почувають себе пов’язаними із суспільством і якою мірою вони віддані визначеному 

набору загальноприйнятих цінностей і соціальних цілей. Політика соціального 

захисту відіграє провідну роль у розвитку соціальної згуртованості. Соціальна 

згуртованість ставить головним завданням стимулювання активності людей і їхню 

інтеграцію в суспільство [83, с. 14].  

З позиції соціальної політики принципово важливим є питання спроможності 

українського суспільства перейти до якісно нової й більш високої організації 

соціального життя, оскільки саме це виступає одним з найважливіших завдань будь-

якої держави. На думку багатьох дослідників, соціальна політика держави в Україні 

відбиває інтереси меншостей населення. Тому не можна ототожнювати соціальну 

політику, соціальну діяльність із соціальним захистом [400]. Політика є 
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концентрованим вираженням економіки, тому соціальна політика є специфічною 

концентрацією всіх видів політики, спрямованих на управління існуванням, 

функціонуванням і розвитком соціальної сфери. Остання є своєрідною системою, у 

якій виділяються три великих блоки, кожний з яких являє собою відносно 

самостійну підсистему. По-перше, це соціальна структура суспільства як 

диференціація людей за суспільними і соціальними групами і відносинами між 

ними. У цій підсистемі має найважливіше значення ступінь розвитку соціальної 

структури в цілому, а також наявність незахищених верств. По-друге, це соціальна 

інфраструктура як сукупність галузей, що обслуговують людину й сприяють 

відтворенню нормальної життєдіяльності людей. По-третє, важливим компонентом 

соціальної сфери як ступеня розвитку всіх інших сфер і суспільства в цілому є 

умови праці людини, її побуту, дозвілля, здоров’я, можливості вибору професії, 

місця проживання, доступу до цінностей, забезпечення прав і свобод особи. 

У такому трактуванні акцент звичайно переноситься на проблеми недофінансування 

соціальної сфери, у чому з критиками реформ згодні й реформатори, які вважають, 

що реформа соціального сектора вимагає від українського уряду почати й інші 

великі кроки, спрямовані на підвищення ефективності системи соціального 

забезпечення. Водночас такі кроки потребують наявності значної фінансової 

підтримки таких перетворень за рахунок держави [134, с. 111].  

Частина соціальних реформ, які започатковувалися в Україні, були 

незрозумілими для самих громадян, породжували у свідомості людей уявлення про 

шкідливість таких демократичних та соціальних перетворень та в кінцевому 

результаті виявилися неефективними або ж взагалі недоведеними до логічного 

завершення. Така соціальна політика, яка впроваджувалася інститутами державної 

влади, як курс дій держави стосовно реалізації соціальних програм, оцінювалася 

вкрай негативно самим суспільством. Стала очевидною необхідність реформування 

діяльності органів влади на муніципальному рівні, здатних реалізувати свої функції, 

керуючись не поточними та тимчасовими цілями та інтересами, а інтересами 

розвитку певної території. Адже ефективна соціальна політика держави, пов’язана з 
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розподілом матеріальних та духовних благ, задоволенням потреб людини 

неможлива без активної участі самого населення. 

Вагому роль у реалізації соціальної політики на відповідному місцевому рівні 

відіграє інститут місцевого самоврядування, який є не тільки одним з рівнів 

публічної влади, а, що найважливіше, є рівнем самоврядної, муніципальної влади, 

який безпосередньо функціонує у сфері існування територіальних громад, жителів 

певної території, об’єднаних відповідними колективно-територіальними інтересами. 

Саме у процесі муніципальної реформи, яка здійснюється в Україні, має 

відбутися остаточне розмежування повноважень органів державної влади та 

відповідних представницьких органів територіальних громад, спрямованих на 

реалізацію соціальних функцій, а також джерел відповідного фінансування з метою 

зміцнення матеріально-фінансової основи місцевого самоврядування. 

Не випадково безпосередньо на місцеве самоврядування покладено вирішення 

значної частки соціальних питань, які стосуються різноманітних сфер суспільного 

життя, зокрема питання освіти, охорони здоров’я, житлово-комунальних послуг, 

питання благоустрою, соціального захисту, реалізація програм підтримки 

підприємництва, вирішення проблем ринку праці тощо. Тобто, з одного боку, 

держава розширила повноваження місцевого самоврядування, спрямовані 

безпосередньо на реалізацію соціальної функції, з другого, – залишила без 

належного фінансування, не поспішаючи змінити свою фінансову політику, яка б 

передбачала передачу значних фінансових ресурсів на відповідний місцевий рівень, 

або ж використання їх значної частки на місцях.  

Тільки забезпечення принципу відповідності повноважень їх матеріальним 

ресурсам у процесі децентралізації державної влади сприятиме економічній 

активності населення на муніципальному рівні, ефективній реалізації соціальної 

політики у територіальній громаді.  

Симбіотична співпраця місцевого самоврядування, його суб’єктів та органів, 

що має багатовікові історичні традиції, була і залишається не тільки могутнім 

засобом становлення, розвитку та вдосконалення державності, становлення та 

розвитку суб’єктів та інститутів локальної демократії, зокрема місцевого 
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самоврядування, а й істотним засобом реалізації конституційних прав і свобод 

людини та громадянина, що на локальному рівні соціуму проявляються у вигляді 

муніципальних прав особистості. В умовах підготовки і здійснення в Україні 

муніципальної реформи, роль і значення захисту прав і свобод людини на рівні 

місцевого самоврядування суттєво зростає, бо у сфері локальної демократії 

продукується, проявляється, конституюється та інституюється система локально-

особистісних, локально-колективних та локально-територіальних інтересів, що 

мають екзистенційне (життєво важливе) значення для існування територіальної 

громади як сукупності жителів, що об’єднує фізичних осіб, які мають різний 

правовий стан (громадянство, іноземство, безгромадянство тощо) [760, с. 4]. 

Дослідження процесу генезису, становлення і розвитку соціальної держави в її 

безпосередній, практичній площині є пов’язаним з діяльністю державних і інших 

інституцій, спрямованою переважно на локальний рівень соціуму, на його макро-, 

мезо- і мікрогрупи, на конкретну людину. Саме в цьому, зазначає І. В. Федоров, 

бачиться глибока сполучна ланка між соціальною державою і місцевим 

самоврядуванням. Він стверджує, що локальна демократія вибудовує парадигму 

наближення публічної влади до громадян – жителів певних територій і одночасно 

членів певних територіальних громад. Вона також виступає важливим засобом 

формування компетенції таких громад і сформованих ними органів місцевого 

самоврядування.  

Водночас місцеве самоврядування постає не тільки істотним фактором 

соціально-економічного розвитку території, що впливає на становлення і зміцнення 

місцевого господарства, але й важливим суб'єктом соціальної політики на певній 

території – у рамках певної територіальної громади. Це детермінується тим, що у 

сфері його відання знаходиться найважливіша сфера соціальної політики держави – 

соціальна робота, яка впливає на добробут і нормальне стабільне існування цілих 

категорій місцевих жителів. 

Узагальнюючи практику розвитку соціальної держави в деяких країнах, 

Л. П. Личкань констатує, що соціальна держава є особливим типом розвиненої 

держави, в якій забезпечується високий рівень соціального захисту усіх громадян 
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завдяки активній діяльності держави з врегулювання соціальної, економічної та 

інших сфер життєдіяльності суспільства, встановлення в суспільстві соціальної 

справедливості та солідарності. Соціальна держава знаменує високий рівень 

зближення цілей і гармонізації відносин державних інститутів і суспільства.  

Соціальна політика охоплює багато напрямків, серед яких, по-перше, 

реалізація положень Основного Закону держави; по-друге, практична діяльність 

держави щодо реалізації соціальних функцій; по-третє, розробка 

широкомасштабних програм, покликаних реалізувати цілісну систему 

взаємопов’язаних заходів, що забезпечують підвищення ефективності діяльності 

держави щодо забезпечення соціальних цілей [425, с. 10]. 

На сучасному етапі у вирішенні соціальних завдань соціальна держава 

встановлює ряд пріоритетів у сфері розробки та реалізації державної демографічної 

політики; зростання якості та рівня життя громадян; збереження та примноження 

житлового фонду, підвищення його комфортабельності; розвитку комунального 

господарства, транспорту і зв’язку; створення нормальних умов життя в населених 

пунктах; розробки та здійснення державних програм подолання бідності 

малозабезпечених сімей, інвалідів, літніх людей та інших слабо захищених 

категорій населення; зменшення відмінності в матеріальному становищі громадян, 

сімей, соціальних груп; захисту трудових прав та інтересів працівників через 

систему соціального партнерства; охорони навколишнього середовища; підвищення 

ролі та державної підтримки системи освіти, охорони здоров’я та багато іншого. На 

державному рівні були розроблені і прийняті національні проекти, інші програми у 

сфері охорони здоров’я, освіти, будівництва житла та сільського господарства, які 

так і не отримали чітких показників і результатів. За відсутності конкретних цілей 

не запропоновані і механізми змістовної модернізації та підвищення ефективності 

соціальної політики. 

Для того, щоб соціальна держава функціонувала в реальному житті, мають 

реалізуватися адекватні практичні механізми її розвитку, активізуватися соціальна 

політика всіх її суб’єктів на регіональному, муніципальному рівнях, яка займає 

особливе місце в соціальній державі, як комплекс заходів державної політики. Саме 
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на рівні регіону та територіальної громади, соціальна політика держави набуває 

конкретних рис і дієвий характер. Місцеве самоврядування здійснюється на тому 

рівні владних відносин, на якому реалізуються основні природні потреби людини в 

житлі, в харчуванні, у водопостачанні, у відпочинку, в освіті, в охороні здоров’я, в 

охороні сприятливого навколишнього природного середовища та ін. Хоча в цьому 

випадку реалізуються природні потреби окремих людей або сімей, все ж умови їх 

задоволення мають не тільки приватний, але і публічний характер. 

На муніципальному рівні мають бути створені міцні основи для підвищення 

рівня життя населення, підтримки малозабезпечених верств населення, скорочення 

безробіття, відкриття нових робочих місць, зниження суспільної напруженості і 

антисоціальних проявів тощо. 

І. Г. Савченко переконує, що феномен соціальної політики в її найбільш 

узагальненому розумінні завжди виходить за межі держави та державного 

управління, адже вона реалізується на всьому суспільному просторі усіма 

суспільними інститутами. Механізм реалізації соціальної відповідальності держави 

включає достатньо широкий спектр інших механізмів і сам є однією із складових 

інших механізмів, зокрема державного механізму з його трьома елементами згідно з 

розподілом влади: механізму правового регулювання; механізму охорони та захисту 

прав і основних свобод людини і громадянина, механізму реалізації Конституції 

України тощо. Без механізму реалізації соціальної відповідальності втрачаються 

мета і сенс існування інших механізмів державної соціальної політики. 

Гарантуючи та відстоюючи основні соціальні права громадян, виважена, 

цілісна державна соціальна політика має стати найважливішим суб’єктивним 

чинником формування соціальної відповідальності, ефективним інструментом 

реалізації соціальної відповідальності держави в Україні.  

Відставання в соціальній сфері підриває легітимність влади, гальмує 

розбудову соціальної держави, оскільки соціальна відповідальність та інші соціальні 

чинники є головним знаряддям поліпшення життя людини, вирішення її життєвих 

проблем та забезпечення стабільності влади. Отже, вирішення соціальних проблем в 
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Україні є не тільки вирішальним кроком на шляху розбудови соціальної держави, 

але й фактором стабілізації суспільства [663, с. 10]. 

Соціальна відповідальність влади має проявлятися в ефективному державному 

управлінні країною, що забезпечуватиме її розвиток в економічній, науково-

технічній, соціальній, культурній та інших сферах; реалізації проголошених цілей, 

програм, зобов’язань та соціальних стандартів; регулярному звітуванні посадових 

осіб та державних інститутів перед громадськістю за виконання делегованих 

повноважень та обов’язків, відповіді на болючі питання, що хвилюють суспільство, 

тощо. 

Підвищення соціальної відповідальності органів державної влади, 

муніципальної влади перед громадянином в умовах розбудови сучасної соціальної 

держави обумовлює необхідність правової регламентації конституційної, 

політичної, адміністративної та інших видів відповідальності посадових осіб усіх 

органів публічної влади й такого реформування державного ладу, який би 

перетворив державу на інститут, реально підпорядкований і підконтрольний 

суспільству.  

Досліджуючи сутність та перспективи становлення соціальної держави в 

сучасній Україні, А. О. Сіленко обґрунтовує залежність легітимності влади від 

ефективності соціальної політики. Проведення реформ у соціально-економічній 

сфері може бути успішним тільки за умови підтримки й активної участі більшості 

населення. А цього можливо досягти тільки в тому разі, якщо населення відчує хоча 

б мінімальне поліпшення свого життя. Водночас досить своєрідним є розгляд 

автором соціального захисту як функції держави, спрямованої на реалізацію 

соціальних, громадянських і політичних прав громадян, передбачених законом і 

здійснюваної через систему соціального захисту. Цей підхід відрізняється від 

наявних підходів, які виходять з того, що соціальний захист охоплює тільки 

соціальні права [680, с. 7]. 

Вважаємо саме територіальні громади є активним суб’єктом реалізації 

основних напрямів соціальної політики. Аналогічним є бачення й О. Д. Дороніна, 

який, досліджуючи напрямки реалізації соціальної політики, робить висновок про 
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те, що в сучасному суспільстві соціальна політика повинна виконувати дві основні 

функції – захист і розвиток, які між собою тісно пов’язані. При цьому автор 

зазначає, що держава активно заохочує виникнення і функціонування різноманітних 

недержавних інститутів і організацій з вузькою соціальною спеціалізацією. Таким 

чином, все більшу значимість набуває так званий «третій сектор» – сфера 

громадських об'єднань. У розвинутих західних країнах завдяки «третьому сектору» 

державі вдається справлятися з безліччю соціальних проблем, спираючись не на 

бюрократичний апарат і бюджетні кошти, а на громадськість, добродійність і 

самодіяльність.  

Останнім часом в умовах соціально-економічних перетворень в Україні 

спостерігається активізація громадських об’єднань. Ці об’єднання, як правило, 

будуються на основі різноманітних інтересів населення, є формою самоорганізації і 

стимулювання людей до спільного пошуку способів задоволення своїх інтересів та 

вирішення своїх життєвих проблем [220, с. 10]. 

Перетворення людського потенціалу в основний фактор розвитку соціуму 

складає на сьогодні одне з головних завдань здійснення місцевого самоврядування. 

Держава, покладаючи на місцевий рівень питання життєзабезпечення населення, 

створює необхідність залучення до управлінського процесу власне населення. Зі 

свого боку муніципальна влада повинна прагнути залучення громадян і 

створюваних ними організацій до вирішення усіх тих питань, які вони можуть 

вирішити самостійно. Цей принцип на муніципальному рівні передбачає 

субсидіарну відповідальність влади і громадських структур за стан справ в 

муніципальному утворенні. 

На практиці спостерігаємо, що на території муніципальних спільнот 

формуються підприємницькі і фінансові кола, місцеві представництва політичних 

партій, професійні групи, територіальні громади, соціальні групи, національні і 

релігійні громади, благодійні організації тощо. Усі вони певним чином зацікавлені у 

вирішенні тих чи інших питань місцевого значення і разом впливають на населення 

територіальної громади, але тільки у своїх корпоративних інтересах. 
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Взаємодію з місцевою владою перелічені локальні групи здійснюють 

виходячи з власних інтересів. За цих умов досить складним є забезпечення балансу 

інтересів, створення механізму залучення місцевих спільнот та громадян до 

муніципального управління. Враховуючи відсутність в Україні традицій такої участі 

та відчуженість населення від будь-якої влади, провідна роль у цьому процесі 

відводиться органам місцевого самоврядування. Проте в сучасних умовах на них 

покладається важлива роль здійснювати і захищати права місцевого самоврядування 

усіма можливими, тобто визначеними на законодавчому рівні, засобами. 

Як свідчить практика, чинна модель місцевого самоврядування є 

недосконалою та потребує ефективного реформування із нормативним закріпленням 

відповідних гарантій прав місцевого самоврядування та чітким механізмом їх 

практичної реалізації. Вважаємо, що розробка якісно нової перспективної моделі 

місцевого самоврядування потребує не вироблення принципово нових форм 

здійснення місцевого самоврядування чи територіальної організації держави, а 

синтезу чинних моделей, світової та національної практики, у результаті якого 

відбудеться якісно оновлена концептуалізація місцевого самоврядування в Україні 

та життєдіяльності населення муніципальних утворень. Тільки за цих умов може 

виникнути оновлена суспільно-політична, соціально-економічна, духовна, 

культурна реальність, яка має не тільки змінити уявлення громадян України про 

способи та форми територіальної організації життєдіяльності соціуму, але й 

суб’єктно-об’єктні відносини всередині останнього [3, с. 82]. 

Саме місцеве самоврядування має створити умови для формування у 

людському співтоваристві відчуття громадянськості – однієї з тих базових, наріжних 

рис суспільства, які лежать у фундаменті соціуму [68, с. 106]. 

Громадянськість – це готовність і здатність людини до активної участі у 

справах суспільства і держави на основі глибоко усвідомлення своїх прав та 

обов’язків. Громадянськість історично пов’язана з ранніми формами демократії, 

зокрема з безпосередньою участю у справах громади і зародженням суспільних 

відносин полісного типу [163, c. 647]. За своєю суттю громадянськість означає 

ступінь кооперації людей в одне ціле, ступінь відходу від біологічних потреб та 
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руху до потреб соціальних, ступінь спільності, єдності людей [147, с. 3]. У цьому 

плані місцеве самоврядування відіграє вагому роль у процесі формування 

громадянського суспільства, враховуючи, що усі права, свободи та масові види 

соціально-політичної активності, різні недержавні прояви суспільного життя людей 

зароджуються та у кінцевому підсумку реалізуються у територіальних громадах, які 

утворюють соціальну базу громадянського суспільства. 

Основним завданням у процесі реалізації соціальної політики в територіальній 

громаді має стати виявлення рівня невідповідності між потребами населення та 

діяльністю влади. Очікуваний результат передбачає взаємодію владних структур, 

метою якої є вирішення низки проблем, усунення зазначених протиріч шляхом 

розробки планів та програм, спрямованих на реалізацію інтересів визначених 

соціальних груп та територіальних громад, забезпечення поступової реалізації 

соціальних потреб конкретних соціальних суб’єктів, у цьому контексті – такими 

соціальними суб’єктами є усі жителі відповідної території.  

Першочерговим завданням є оптимізація соціальних інтересів територіальної 

громади з муніципальною соціальною політикою. У контексті цього пропонується 

ввести поняття «соціальне самопочуття» як особливої інтегральної, відносно стійкої 

характеристики особистості, яка відображає в єдності емоційну та раціональну 

складові – особливості її соціальної позиції, ступінь задоволення різноманітними 

аспектами життєдіяльності, характер включення у соціальні процеси, оцінку 

соціальним суб’єктом своїх можливостей. Соціальне самопочуття має стати 

основним показником ефективної діяльності місцевої влади, спрямованої на 

задоволення соціальних потреб територіальних громад.  

О. М. Бочканова визначає соціальне самопочуття як детермінанту змісту та 

спрямованості муніципальної політики  [107, с. 3].  

Соціальна політика спрямована на реалізацію соціальних інтересів 

територіальних громад та її ефективність залежить передусім від зацікавленості усіх 

рівнів влади у розв’язанні соціальних проблем, які не дозволяють територіальній 

громаді нормально функціонувати, а також від активізації спільної діяльності 

населення та влади щодо їх вирішення.  
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Так, М. Тимофєєв, наголошує на тому, що забезпечення єдності управління 

справами держави, з метою досягнення сталості публічно – політичної системи, 

пов’язане саме з місцевим самоврядуванням як ресурсом підтримки 

загальнодержавної політики. Однак, зазначена проблема пояснюється низькою 

соціальною активністю, стабільною індиферентністю, споживацькими установками, 

пов’язаними зі збереженням рис радянського менталітету, відсутністю особистої 

мотивації [731, с. 10].  

В науці муніципального права виділяються наступні причини: 1) соціальна: 

муніципальні інтереси не переважають в шкалі цінностей багатьох категорій 

громадян; 2) соціально-економічна: реальна роль місцевого самоврядування 

зводиться не до самоорганізації та саморегулюванню, а до зрівняльного розподілу 

державних ресурсів, що підриває економічні стимули до самоврядування; 

3) політико-правова: дефіцит владних повноважень органів місцевого 

самоврядування позбавляє привабливості для населення в їх формуванні та 

діяльності; 4) конституційно-правова: недосконалість правового інструментарію 

муніципальної демократії знижує її ефективність.  

Тому першочерговим завданням в сучасних умовах розвитку є стимулювання 

активності громадян та їх об’єднань шляхом створення умов, пов’язаних з 

розвитком демократичних процедур, які мають не тільки рекомендаційно-дорадчий, 

а й обов’язковий характер.  

Своєю чергою, це розширить механізм відповідальності перед населенням як 

муніципальних органів, так і держави в цілому, і таким чином дозволить 

удосконалити механізм розробки та реалізації муніципальної політики на місцевому 

рівні. Така соціальна політика повинна бути комплексною, охоплювати усі сфери 

життя, (зокрема пріоритетами соціальної політики є житлово-комунальне 

господарство, медицина, екологія, соціальний захист, питання працевлаштування та 

зайнятості) та в кінцевому результаті сприяти зниженню соціальної напруги, 

покращення соціальних настроїв кожного члена відповідної територіальної громади.  

Соціальні інтереси територіальних громад детермінують діяльність влади, 

спрямовану на продовження політики, яка спрямована на вирішення насущних 
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проблем різних соціальних верств населення, або ж спонукають відкорегувати цілі, 

методи, способи здійснення такої соціальної політики. Наступним елементом 

детермінації є пошук та створення владних структур, які мають реальні можливості 

впливати на стан реалізації соціальних інтересів. 

Муніципальна соціальна політика є цілеспрямованою політикою, яка являє 

собою комплекс заходів та основних напрямів діяльності, спрямованих на підтримку 

та розвиток певного соціального статусу населення, його оптимальний соціальний 

розвиток; на створення політико-правових, соціально-економічних та 

організаційних умов і гарантій для самореалізації особистості та розвитку 

громадянських об’єднань, рухів та ініціатив з метою найбільш повної реалізації 

соціального ресурсу людей.  

Соціальна політика є різномасштабною політикою, яка реалізується на 

місцевому, регіональному та загальнодержавному рівні та різноспрямованою 

політикою, яка відображає складність соціальної структури соціуму, різноманітність 

соціальних груп та спільнот, на які вона спрямована. Муніципальна політика є, з 

одного боку, цілісною, оскільки її суб’єктом є вся територіальна громада, з 

другого, – диференційованою, адресною політикою, яка покликана враховувати 

специфічні потреби та особливості соціально-демографічних та соціально-

професійних груп населення.  

Соціальна політика передбачає визначене ресурсне (нормативно-правове, 

організаційно-інституціональне, кадрове, економічне тощо) забезпечення умов та 

гарантій соціального захисту населення. 

Крім того, у сфері соціальної політики гостро проявляються протиріччя між 

реалізованістю та процесуальністю. Політика не може довго існувати як ціль, ідеал, 

завдання. Політика повинна не тільки розроблятися, а й реалізовуватися. В цьому 

владні структури будь-якого рівня, які розробляють основні напрями соціальної 

політики та використовують ресурси, які є наявними, а також здійснюють пошук 

додаткових ресурсів для її реалізації, якісно відрізняються від населення і 

особливо – опозиції, які, якщо й критикують дії влади, то переважно словом, а не 

ділом. Але необхідність реалізації прийнятих управлінських рішень наштовхується 
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на вірогідний характер політичного процесу, коли з’ясовується, що рішення 

приймалось за наявності недостатньої інформації, недооцінювання появи 

непедбачуваних обставин, нечіткому розумінні кінцевого результату та обсягів 

фінансування проведених заходів. Тому ефективність владних структур пов’язана зі 

своєчасним коректуванням рішення, яке має бути реалізоване.  

Під час розробки соціальної політики та аналізу її результативності й 

ефективності в цілому необхідно враховувати найбільш гострі проблемні питання, 

які потребують першочергового реагування. Високий рівень соціальної напруги 

може бути перешкоджаючим фактором реалізації соціальних реформ. В оцінці 

соціальних проблем важлива не тільки їх характеристика (по загостренню, 

актуальності), а й співвідношення з можливостями самої людини вплинути на 

рішення цієї проблеми або ж вирішити її самостійно. При цьому враховується 

здатність людини пристосовуватися до ситуації, вибір нею відповідної життєвої 

стратегії (стратегія адаптації або стратегія розвитку). 

Ефективність соціальної політики залежить від показника рівня реалізації в 

суспільстві соціального захисту та соціальної захищеності громадян. Специфіка 

муніципальної політики визначається особливістю самої адміністративно-

територіальної одиниці як соціально-територіальної цілісності, в якій соціальне і 

територіальне середовище знаходяться в постійній безперервній взаємодії, як 

соціально-культурне середовище життєдіяльності людини, де безпосередньо 

реалізуються життєві потреби людей в житлово-комунальній сфері, сфері охорони 

здоров’я, сфері соціального захисту тощо.  

Таким чином, соціальна та економічна політика місцевої влади спрямована на 

забезпечення доступних та необхідних для сучасної людини умов життя, 

можливостей задоволення її соціальних потреб. 

Однак, муніципальна політика досить часто є суперечливою, що обумовлено 

дуалізмом місцевого самоврядування. З одного боку, інститут місцевого 

самоврядування виступає в якості первинного рівня системи управління, виконуючи 

функції посередника у відносинах між державними структурами та структурами 

громадянського суспільства. З другого, будучи основною формою самоорганізації 
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громадян, місцеве самоврядування є механізмом функціонування і каталізатором 

розвитку громадянського суспільства. Сприяючи найбільш широкому та повному 

вияву потреб та інтересів різноманітних соціальних груп, цей інститут інтегрується 

в систему соціального представництва суспільства, рівень розвитку якої чинить 

суттєвий вплив на результативність громадянського суспільства.  

Місцеве самоврядування як соціальний інститут відрізняється 

полісуб’єктністю, участю в управлінні представників усіх груп суспільства, що 

сприяє реалізації владної парадигми, яка характеризується відносним зниженням 

частки субординаційних відносин і зростанням ролі відносин координації учасників 

самоврядної діяльності. Це означає, що управління здійснюється не тільки на основі 

об’єктно-суб’єктних відносин, які передбачають жорстке підпорядкування волі тих, 

хто здійснює управління, а переважно відбувається за схемою «від суб’єкта до 

суб’єкта» та характеризується намаганням учасників таких відносин враховувати 

інтереси та потреби один одного. У цій ситуації місцеве самоврядування сприяє 

організації комунікації між суб’єктами управління і акумулюванню інформації про 

громаду, що є умовою реалізації принципів громадянського суспільства [162, с. 7].  

Пріоритет соціальних цілей над економічними та політичними орієнтує 

місцеву владу на задоволення інтересів людини, а внаслідок цього, на виконання 

місцевою владою свого основного призначення – представляти в першу чергу 

інтереси місцевого населення. Населення, окрема людина перебуває в центрі будь-

яких перетворень, служить мірою усіх суспільних змін. Але реальна практика 

показує: існує проблема невідповідності інтересів населення та інтересів влади в 

процесі вирішення проблем життєдіяльності особи. Зростає роль місцевої влади, яка 

володіє інформацією про проблеми не абстрактної, а конкретної людини, яка є 

членом відповідної територіальної громади. Така перевага дозволяє корегувати 

державну політику, наближаючи її до умов розвитку тієї чи іншої територіальної 

громади. 

Взаєморозуміння влади та громади можна досягнути шляхом ефективних дій з 

вирішення численних проблем. Саме соціальна політика в територіальній громаді 

повинна упорядкувати суперечливу взаємодію індивідуальних, групових та спільних 
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інтересів з метою їх спільної реалізації, регулювати соціальні відносини, які 

визначають становище та роль людей не тільки в межах територіальної громади, а й 

суспільства в цілому, спрямованість діяльності на задоволення соціальних інтересів. 

Так, основними напрямами соціальної політики в умовах сьогодення 

передусім є: реагування на різке погіршення життя населення шляхом розробки і 

реалізації програм соціально-економічного розвитку території; постійне 

інформування територіальних громад про роботу органів публічної влади щодо 

залучення інвестицій на відповідну територію; реалізація спільно з підприємствами 

екологічних програм, побудова та модернізація підприємств, які забезпечують 

водопостачання, утилізацію сміття тощо; перспективний розвиток на відповідній 

території підприємств усіх форм власності та реалізація місцевих програм 

зайнятості населення та розвитку підприємництва; реагування на відсутність 

планового характеру формування і регулювання цін на послуги житлово-

комунального господарства, охорони здоров’я шляхом залучення субвенцій та 

посилення контролю за ціновою політикою і якістю роботи закладів соціальної 

сфери; розширення можливостей реалізації соціальної політики шляхом прийняття 

місцевих нормативних актів, які розширюють можливості фінансування та 

підтримки соціальних програм; реалізація програм забезпечення житлом молодих 

сімей тощо [239, с. 93–94]6 

При цьому досягнути ефективної реалізації основних напрямів соціальної 

політики в територіальній громаді можна тільки шляхом спільних дій влади та 

населення, зокрема всіляке сприяння соціальному партнерству як одному з 

можливих інструментів соціальної політики, спрямованої на сталий соціально-

економічний розвиток територіальної громади, діяльності громадських організацій, 

а також активній участі кожного члена територіальної громади у вирішенні його 

проблем шляхом проведення громадських слухань з наболілих соціальних проблем, 

ініціювання загальних зборів громадян за місцем їх проживання, місцеві ініціативи.  

Пропорційно зміцненню правової, економічної та фінансової основи місцевого 

самоврядування, розвитку організаційних форм його здійснення, створення умов 

для усіх учасників самоврядної діяльності, забезпечення конкурентності, свободи 
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волевиявлення громадян, підзвітності органів місцевого самоврядування перед 

громадою за проведену соціальну політику, буде посилюватися самоврядна 

тенденція, пов’язана з активною діяльністю громадян у вирішенні питань місцевого 

значення. 

Водночас, не зважаючи на наявність широкої законодавчої бази, яка визначає 

організаційні форми місцевого самоврядування, рівень самоорганізації 

територіальних громад невисокий, населення слабо консолідоване і не володіє в 

достатній мірі тією необхідною системною якістю, яка перетворює населення 

території в співтовариство громадян. Ця ситуація пов’язана з тим, що реаліями 

сьогодення, з одного боку, є дії щодо розвитку ініціативи та самостійності населення 

з боку органів місцевого самоврядування, а з другого, – недостатньо виражений 

інтерес громадян до такої діяльності, недостатність прагнення до справді дієвого 

місцевого самоврядування. В таких умовах порушується процес взаємодії суб’єктів 

місцевого самоврядування, що впливає на ефективність діяльності місцевого 

самоврядування та розвиток громадянського суспільства. 

Означені процеси тісно пов’язані з формуванням служб зі зв’язків з 

громадськістю, необхідно створити та забезпечити дієвий механізм широкого 

інформування територіальних громад про діяльність органів місцевого 

самоврядування, прийняті ними рішення в інтересах територіальної громади; 

розробити та втілити в життя концепцію інформаційно-аналітичної роботи органів 

місцевого самоврядування. Однак, на ефективність такого механізму негативно 

впливають такі фактори, як істотне відставання діяльності з інформування 

населення від його потреб в інформації, відсутність дієвого зворотнього зв’язку між 

суб’єктами самоврядування, а також ігнорування органами місцевого 

самоврядування прогностично-діагностичних та аналітичних складових в діяльності 

служб зі зв’язків з громадськістю, можливості використання цих служб у ході всього 

процесу функціонування місцевого самоврядування. Це призводить до 

фрагментарних контактів органів місцевого самоврядування з територіальними 

громадами, сприяє зростанню відчуження громади від влади, не створює стабільних 
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умов для розвитку громадянського суспільства та формування соціальної 

державності.  

Тому, з огляду на вище приведене, варто запозичити позитивний досвід інших 

країн. Так, в США одна з основних форм взаємодії громад з органами 

самоврядування є зустрічі їх очильників з активістами, представниками ініціативних 

груп та громадських рухів. Для цього в територіальних громадах створюється 

значна кількість громадських рад та комісій, в яких на громадських засадах 

працюють самі представники територіальних громад. Пропозиції таких органів 

розглядаються на засіданні відповідного органу самоврядування.  

Цікавим є досвід соціальних ініціатив в Канаді. Головна мета ініціативних 

груп – розробка альтернативного федерального бюджету Канади, що ґрунтується на 

чітко визначених цілях соціальної політики і випрацьовується за активної участі 

населення. Розробка та пропаганда альтернативного федерального бюджету 

здійснюється шляхом проведення різноманітних конференцій, «круглих столів», 

організовуються «школи з вивчення бюджету» з метою отримання знань у сфері 

бюджетних відносин та шляхів вирішення проблем у цій сфері. Усе це сприяє 

підвищенню рівня правової освіти та культури громадян, що зі свого боку дає змогу 

залучити значне коло представників територіальних громад до пошуку шляхів 

ефективної реалізації соціальної політики, змістом якої є задоволення соціальних 

інтересів територіальних громад та соціальних прав кожним мешканцем. 

Як свідчить міжнародний досвід, найбільш поширеною формою взаємодії 

муніципальних органів та громад є некомерційна діяльність, яка базується на таких 

принципах: можливість участі в некомерційній діяльності відкрита для усіх, 

незалежно від будь-яких особистих критеріїв; громадяни надають свої послуги 

безкоштовно. Фундаментальною основою взаємовідносин територіальних громад та 

їх представницьких органів є внесок кожного мешканця в процес організації 

належних умов для ефективного вирішення спільних соціальних проблем.  

Врахування соціальних інтересів та потреб людини в умовах сьогодення, 

наявність дієвого інституту місцевого самоврядування та ефективної соціальної 

політики держави, яка має бути побудована на принципах раціональності, 
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соціальної справедливості та соціальної безпеки є необхідними умовами реалізації 

концепції сталого розвитку в Україні на місцевому та регіональному рівнях [244, 

c. 70–72].  

При цьому базовими принципами соціальної політики у територіальній 

громаді в умовах формування соціальної державності мають бути, передусім, 

гарантування права кожному на доступ до повної інформації з різних питань, які є 

важливими для відповідної місцевої громади, а також права на висловлення своєї 

думки під час ухвалення важливих рішень, які впливають на майбутнє існування 

відповідної територіальної громади; розвиток відчуття приналежності до громади та 

заохочення громадян до особистої відповідальності за життєзабезпечення громади; 

врахування важливості комунікації територіальних громад та їх представницьких 

органів, а також усвідомлення останніми того факту, що успіх будь-якої політики 

демократичної участі на місцевому рівні, у тому числі й соціальної, залежить від 

спільних зусиль усіх суб’єктів соціальної політики; удосконалення місцевої 

нормативно-правової бази та практики забезпечення активної участі представників 

територіальних громад у громадському житті на місцевому рівні, з урахуванням 

категорій громадян, які мають ускладнений доступ до участі у громадському житті 

або фактично залишаються поза межами життя громади, шляхом участі у розробці 

та реалізації соціальних проектів (створення спеціальних закладів підтримки та 

самодопомоги), які стосуються відповідної територіальної громади.  

Таким чином, ефективність реалізації соціальної політики на рівні 

територіальних громад залежить від процесів децентралізації влади й адекватного 

розмежування повноважень органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, широкого залучення населення до процесів управління 

відповідною територією, а також від усвідомлення відповідальності за якість та 

розвиток соціальної інфраструктури, необхідної для реалізації соціальних прав 

мешканців. 
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3.3 Соціальна функція місцевого самоврядування та соціальні права 

людини в умовах формування соціальної держави 

 

Забезпечення дієвості інституту місцевого самоврядування, тобто такої 

системи організації влади на місцях, за якої територіальні громади мають реальну 

можливість через створені ними структури самостійно, незалежно від держави і її 

інституцій розв’язувати місцеві проблеми є одним з пріоритетних напрямів розвитку 

української держави. 

Процеси децентралізації, впровадження принципу субсидіарності, 

конкурентне середовище, підвищення рівня вимог людини до різноманітності та 

якості отримуваних нею послуг, збільшення її впливу на владу зумовили пошук 

нових моделей побудови та організації діяльності муніципальних інститутів з 

урахуванням сучасної парадигми управління.  

Як зазначає О. В. Батанов, у соціальній державі передусім соціальним має 

бути місцеве самоврядування. У громаді, селі, селищі, місті соціальні проблеми 

безпосередньо помітні і громадянам, і політикам, тому тут і здійснюється (має 

здійснюватися) комунальна соціальна політика, у центрі якої – усі заходи, які мають 

на меті забезпечення гідного життя для усіх людей, які потребують допомоги. При 

цьому автор наголошує на тому, що комунальна соціальна політика не означає, що 

соціальні потреби людей повністю задовольняються державою і громадою. Свобода 

і відповідальність за самого себе не повинні втрачати свого значення [64, с. 590].  

Аналогічними є погляди й інших вчених, зокрема Б. М. Грінчель, 

Н. Є. Костильова, аналізуючи досвід функціонування міст Німеччини та можливість 

його адаптації в Російській Федерації, відмічають, що комунальна соціальна 

політика повинна бути спрямована на те, щоб підтримати власну ініціативу 

громадян [696, с. 10]. На інституційному зростанні та широкому використанні 

можливостей феномену «автономії волі індивіда», яке супроводжувалося 

зростанням і перманентними проявами особистої свободи, творчої ініціативи людей, 

наголошує М. О. Баймуратов. Досліджуючи феномен муніципальних прав людини, 

автор наголошує, що в результаті активізації та природного педалювання, внаслідок 
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могутньої інтенсифікації демократизації суспільства, соціополітичних і 

соціокультурних процесів, були об’єктивно посилені почуття особистої 

відповідальності та усвідомленого ставлення людини до результатів своєї 

діяльності, того, що вона є господарем своєї долі та творцем особистого щастя. Це 

об’єктивно сприяло посиленню відповідних інтенцій (устремлінь) у людини 

відносно моделювання своєї поведінки в рамках макро- (в межах держави) та 

мікросоціому (в межах мікроспільноти – територіальної громади). Результатом 

останнього стала суттєва модифікація та зміна телеологічного (цільового) 

наповнення правового статусу і правового модусу особистості (від системи 

координат «держава» – «людина», до системи координат «людина» – «місцеве 

самоврядування»), що призвело до об’єктивного зниження декларативного 

потенціалу конституційно-правового статусу людини і наповнення активним 

функціонально-екзистенційним змістом. Причому наповненню правового статусу не 

тільки в цілому, але й в частині окремих комплексів прав людини, зокрема 

комплексу економічних, політичних, особистих прав тощо [48, с. 53].  

Не випадково кінцевим результатом реалізації будь-якої функції місцевого 

самоврядування є втілення в життя всього комплексу прав та свобод людини та 

громадянина на відповідному локальному рівні, в реальних умовах, у яких 

відбувається фактична життєдіяльність людини та проявляються усі її життєві 

потреби. Саме на рівні місцевого самоврядування, його інститутів, проявляються 

складні різнорівневі елементи соціального механізму, спрямованого на здійснення 

реальної можливості самим громадянам брати активну участь у реалізації, 

забезпеченні та самозахисті своїх прав та свобод, у тому числі і через інститути 

місцевого самоврядування [741, с. 74].  

Однак, як зазначає Г. Г. Танаджі, у процесі реалізації прав і свобод людини 

виникає проблема територіального простору та його рівнів, у межах якого та яких 

людина може фактично зазначеними правами і свободами скористатися. У цьому 

сенсі виникає так званий локальний рівень функціонування соціуму та локальний 

простір в межах якого існує та діє місцеве самоврядування, що в кінцевому рахунку, 

збігаються [717, с. 95].  
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О. О. Харченко констатує, що права людини за місцем їх: локалізації; прояву; 

використання; реалізації; формалізації; інституціоналізації – прямо пов’язані з 

локальним соціумом і сферою місцевого самоврядування та характеризуються з 

позицій їх системної єдності; симбіотичної взаємодії; синергетичного характеру; 

оптимальності; наративності; погодження інтересів особистості, колективу і 

держави; стереотипності [775, с. 23]. 

Водночас варто відмітити й той факт, що у вітчизняній і в зарубіжній 

літературі права людини і місцеве самоврядування розглядаються тільки як 

самостійні проблеми. Тим часом, зазначає М. С. Бондар, сама природа цих 

інститутів, їхній нормативно-правовий зміст, функціональне призначення і 

механізми реалізації свідчать про органічні взаємозв’язки, взаємопроникнення і 

взаємодоповнення (у плані сполучення принципів індивідуалізму і колективізму) 

відповідних інституційних засобів розвитку демократії» [102, с. 5].  

М. С. Бондар трактує муніципальні права і свободи як один із інститутів 

муніципального права і розуміє під ними ті права, що «забезпечують реальні 

можливості кожному члену місцевого співтовариства брати участь у вирішенні 

питань місцевого значення, в управлінні муніципальною власністю, користатися 

матеріальними і духовними благами, що розподіляються за територіальним 

принципом, безперешкодно здійснювати особисту свободу на основі безпеки і 

недоторканності людини в місцевому співтоваристві» [103, с. 7]. Д. О. Карбушев, 

роблячи акцент на системному підході до забезпечення і захисту прав і свобод 

людини і громадянина, а також виходячи з розуміння місцевого самоврядування як 

особливої форми публічної влади, вважає можливим визначити місцеве 

самоврядування як один із рівнів конституційної системи забезпечення і захисту 

прав і свобод людини і громадянина [316, с. 8].  

Взаємозв’язок прав людини та функціонування інституту місцевого 

самоврядування яскраво демонструє реалізація соціальної функції місцевого 

самоврядування, змістом якої є соціальні права і свободи людини та громадянина. 

При цьому така реалізація здійснюється в межах відповідної територіальної 

громади. М. О. Баймуратов, аналізуючи чинне законодавство України про місцеве 
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самоврядування, виділяє наступні характерні риси територіальної громади: 

а) територіальну, котра пов’язана з «дислокацією» місцевого самоврядування на 

рівні села, селища, міста як територіальної основи муніципальної демократії; 

б) інтегративну, відповідно до якої територіальна громада виникає на основі 

об’єднання всіх жителів, що проживають на даній території, незалежно від того, чи є 

вони громадянами даної держави, тобто членами територіальної громади можуть 

бути громадяни даної держави, а також іноземні громадяни, особи без громадянства, 

біженці, переміщені особи, що постійно проживають на певній території; 

в) інтелектуальну, обумовлену наявністю в жителів спільних інтересів, що мають 

специфічний характер і виявляються у вигляді широкого спектра системних 

індивідуально-територіальних зв’язків; г) майнову, котра обумовлена правом цих 

спільнот мати спільну комунальну власність; д) фіскальну – обумовлена тим, що 

члени територіальної громади є платниками місцевих податків і зборів [488, с. 122, 

123]. Перенесення даних характеристик на конкретного жителя дає можливість 

побачити складну і системну єдність критеріїв, завдань і функцій, що реалізуються 

місцевим самоврядуванням. 

Досліджуючи зміст соціальної функції місцевого самоврядування, необхідно 

враховувати характерні риси місцевого самоврядування, а саме: первинним 

суб’єктом місцевого самоврядування є територіальна громада; основним об’єктом 

місцевого самоврядування є питання місцевого значення; місцеве самоврядування є 

правом територіальної громади; місцеве самоврядування характеризується 

самостійністю, певною автономією у сфері реалізації публічної влади і практично 

самостійно формує цю владу (муніципальну владу) на локальному рівні 

функціонування соціуму. При цьому у системі координат «централізація – 

децентралізація» і «концентрація – деконцентрація» перемагають відцентрові 

тенденції, що знаходить свій прояв у формуванні самостійних управлінських і 

гуманістичних аспектів муніципальної влади; місцеве самоврядування формується в 

результаті децентралізації публічної державної влади і деконцентрації її 

повноважень, переданих на локальний рівень (поява феномена «питання місцевого 

значення» і власної компетенції); місцеве самоврядування покликане вирішувати всі 
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колективні й індивідуальні життєві устремління жителів територій, що виникають 

на локальному рівні соціуму, охоплювані широким розумінням питань місцевого 

значення (феномен трансформації абстрактного поняття «права людини» в 

муніципальні права особистості); місцеве самоврядування є сферою прояву, 

продукування і реалізації прав людини (локальний соціум – як екзистенціальна 

сфера функціонування людської особистості); місцеве самоврядування є інститутом 

громадянського суспільства (у процесі його формування, функціонування, 

реалізації, взаємодії з членами територіальних громад і їх асоціаціями суттєво 

превалюють приватні начала, реалізовані за межами державно-правового 

регулювання [775, с. 28]. 

В сучасних умовах формування соціальної державності, розвитку системи 

місцевого самоврядування важливим є створення цілісної наукової концепції 

забезпечення прав та свобод особи, яка включатиме в себе широке коло теоретичних 

положень стосовно поняття, суті, змісту забезпечення прав і свобод особи та 

механізму їх здійснення відповідними суб’єктами системи місцевого 

самоврядування. Це пояснюється тим, що їх дієвість у цілому має визначатися з 

точки зору результативності здійснення, охорони та захисту прав і свобод особи на 

локальному рівні. 

Вітчизняна наука і муніципальна практика приділяє значну увагу різним 

аспектам функціонування інституту місцевого самоврядування. Водночас на 

сьогодні існує ряд теоретичних та практичних проблем щодо дієвості інституту 

місцевого самоврядування саме в частині забезпечення соціальних прав людини. 

Саме тому одним з ключових питань в дослідженні змісту соціальної функції 

місцевого самоврядування з’ясування суті проблемних питань щодо забезпечення 

соціальних прав місцевим самоврядуванням; пошук шляхів удосконалення чинного 

законодавства та вироблення дієвого механізму, який би дозволив ефективно 

реалізувати соціальні права людини на місцевому рівні. 

Донині тривають дискусії щодо змісту поняття «соціальні права». Одним з 

найпоширеніших визначень є визначення соціальних прав як прав людини та 

громадянина у соціальній сфері, що полягають у набутті соціальних благ, володінні, 
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користуванні й розпорядженні ними та їхньому захисті або вчиненні певних дій у 

цій сфері. Тобто визначення соціальних прав як таких, що забезпечують людині 

гідний рівень життя і соціальну захищеність.  

Так, О. Ф. Скакун під соціальними правами розуміє можливості (свободи) 

людини і громадянина вільно розпоряджатися своєю робочою силою, 

використовувати її самостійно чи за трудовим договором, тобто право на вільну 

працю (вибір виду діяльності, безпечні умови праці, гарантовані мінімальні розміри 

її оплати і т. ін.), право на соціальне забезпечення, відпочинок, освіту, гідний 

(достатній) рівень життя та ін. [682, с. 196; 567, с. 250]. 

З. Ш. Гафуров наголошує на тому, що така градація соціальних прав 

відображає атрибутивні ознаки соціальної держави на нинішньому етапі її розвитку. 

Сьогодні дуже чітко проглядаються ознаки, які найбільш повно відображають її 

принципову специфіку. Серед найголовніших варто назвати такі: а) перевага 

обумовлених правлячої елітою «загальних справ» із захисту інтересів суспільства як 

цілого над функціями захисту приватних інтересів; б) свідомий систематичний 

перерозподіл національного доходу на користь незаможних, але передусім з метою 

недопущення можливого «сходу соціальних лавин»; в) яскраво відображена 

тенденція до посилення ролі публічного права в порівнянні з приватним, тобто 

наголос на захист загальносоціальних інтересів; г) істотне обмеження прав і свобод 

власників в ім’я загального блага, багато в чому корпоративного 

транснаціонального капіталу, що ототожнюється з пануванням; д) вимушене 

визнання об’єктивної необхідності поступового переходу від формально-юридичної 

свободи і рівності до фактичної, тобто соціально-економічній свободи і рівності; 

е) зміна ролі морального виміру в діяльності держави у порівнянні з правовим на 

основі постмодерністського тлумачення самої моральності; є) суперечлива єдність 

правового і соціального початків функціонування держави [148, с. 11]. 

Прикметно, що центральне місце серед наведених ознак соціальної держави 

З. Ш. Гафуров відводить останній – суперечливій єдності соціального і правового 

принципів функціонування цієї держави і створеному цією суперечністю 

конфліктному потенціалу, що накопився в суспільстві. 
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Суть суперечності між правовим і соціальним началами соціальної держави 

знаходить своє відображення в дихотомії, що переходить у колізію. Правовий 

початок означає недоторканність і невідчуженість прав людини, а соціальний – 

можливість і необхідність їх обмеження, головним чином обмеження права 

приватної власності в інтересах цілісності соціуму. Отже, перший – виходить із 

пріоритету прав індивіда, а другий, – із примату прав колективу, у тому числі класу і 

самого державно організованого суспільства в цілому. Для першого основою є 

приватне право, а конкретніше – право приватної власності, для другого – публічне 

право, право так чи інакше соціалізованої власності. Наріжним каменем правового 

початку виступає свобода, а соціального – рівність. Свобода і рівність мають для 

першого формально-юридичний характер, для другого – у зростаючому ступені 

фактичний. Як підсумок, у першому разі ми отримуємо правову державу як 

«нічного сторожа», у другому – соціально-правову державу як автора і виконавця 

широких соціальних програм в інтересах більшості населення. 

Як зазначає Н. М. Хома, ключовим терміном у теорії соціальних прав є така 

ознака, як «соціальне», що має три основні значення: соціальне як надприродне, 

надорганічне існування людини, яка у процесі свого розвитку досягла стадії 

духовного життя; соціальне як синонім суспільного (тобто спосіб спільної 

діяльності чи організації людських взаємин); соціальне як нормативне поняття, що 

визначає сферу державного чи недержавного забезпечення умов існування та праці 

людей, а також регулювання відносин між ними з приводу задоволення потреб у 

захисті права на гідний рівень життя (наприклад, «соціальна сфера суспільства», 

«соціальне забезпечення», «соціальна держава» [778, с. 194].  

Варто також взяти до уваги твердження П. М. Рабіновича та О. Д. Панкевича 

про те, що усі права людини є соціальними у тому значенні, що вони обумовлені 

соціумом, суспільством як за змістом та обсягом, так і за засобами їх здійснення. 

З огляду на це, несоціальних прав людини взагалі існувати не може, а соціальні 

права – це можливості людини забезпечити своє існування та розвиток із соціальних 

джерел завдяки соціальному утриманству, тобто на основі застосовуваного за 

певних умов (при настанні так званих соціальних ризиків) державними чи 
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недержавними організаціями соціально – аліментарного методу регулювання [647, 

с. 105]. Наприклад, П. М. Рабінович пропонує поділяти права людини на фізичні 

(вітальні, життєві), до яких відносить можливості людини, необхідні для її 

фізичного існування, задоволення її біологічних, суто матеріальних потреб (право на 

життя, фізичну недоторканість; вибір місця проживання; безпечне природне 

середовище; житло; належний рівень матеріального забезпечення; власність на 

предмети споживання; медичне обслуговування та інші види соціального 

забезпечення); особові; культурні (гуманітарні); економічні; політичні права [645, 

с. 189]. 

Водночас Т. К. Миронова визначає соціальне право як право на отримання 

матеріальних благ із суспільних джерел, що надаються особам, які не мають 

достатніх засобів для існування через відсутність джерел доходу або можливостей 

матеріально себе забезпечити через власність, здійснення підприємницької, трудової 

та іншої не забороненої законом діяльності [466, с. 127].  

Автори популярної юридичної енциклопедії В. К. Гіжевський, 

В. В. Головченко та Е. Ф. Демський розглядають соціальні права як можливість 

людини і громадянина забезпечити належні соціальні умови життя: на працю та її 

вільний вибір; відпочинок; охорону здоров’я; на житло; матеріальне забезпечення в 

старості, у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності, втрати 

годувальника тощо; достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї; на страйк для 

захисту своїх економічних і соціальних інтересів [559, с. 389].  

Автори одного з юридичних словників, визначаючи соціальні права, беруть до 

уваги суб’єктів та об’єктів таких прав і розуміють їх як сукупність конституційних 

прав людини (або тільки громадян конкретної держави), що дають їй можливість 

претендувати на отримання від держави за певних умов відповідних матеріальних 

благ. До таких прав вони відносять: право на соціальне забезпечення, на освіту, на 

охорону здоров’я та медичну допомогу, на житло, особливі права дітей та 

інвалідів [99, с. 648]. Інші вчені, автори енциклопедичного словника 

«Конституційне право» Г. Г. Арутюнян, М. В. Баглай акцентують увагу на 

зобов’язаннях держави перед людиною та відповідно до цього визначають соціальні 
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права як сукупність прав людини, що забезпечують її соціальне благополуччя та 

дають змогу претендувати на отримання від держави відповідних матеріальних благ 

(допомоги, послуг) [26, с. 461]. На думку Н. Д. Терещенко, соціальні права людини і 

громадянина – це закріплені в Конституції основні права, які дають кожній людині 

можливість претендувати на отримання від держави певних матеріальних благ і 

забезпечують їй гідний рівень життя та соціальну захищеність [730, с. 5]. 

Аналогічними є погляди й О. Г. Румянцева та В. М. Додонова, які розуміють 

соціальні права та свободи людини і громадянина як сукупність конституційних 

прав людини (або тільки громадянина конкретної держави), які уможливлюють її 

претензії на отримання від держави за відповідних умов певних матеріальних благ. 

Основні соціальні права та свободи людини покликані забезпечувати людині гідний 

життєвий рівень, право на працю та винагороду за неї, на житло, на безоплатне 

медичне обслуговування тощо [658, с. 230].  

В «Юридичній енциклопедії» за редакцією Ю. С. Шемшученка, соціальні 

права визначаються як права людини та громадянина у соціальній сфері, що 

полягають у набутті соціальних благ, володінні, користуванні й розпорядженні ними 

та їхньому захисті або вчиненні певних дій у цій сфері [644, с. 560].  

С. О. Верланов, досліджуючи діалектику відносин соціальних прав людини та 

загальних конституційних прав приходить до висновку, що соціальні права є 

похідними від особистих (громадянських) і політичних прав, які утворюють 

серцевину цілісної правової системи прав людини. Водночас соціальні права є 

пріоритетними щодо економічних і культурних, оскільки забезпечують гідний 

рівень життя та можливість отримання соціальних благ. Сутністю основних 

соціальних прав і свобод людини і громадянина в Україні є свобода виявлення волі, 

інтересів, можливості певної поведінки, діяльності, певних дій у соціальній сфері, а 

їх змістом – трудові, житлові, медичні та інші блага, права на ці блага – одержання, 

захист, збереження, володіння, користування та розпорядження. Формою основних 

соціальних прав і свобод є міра, спосіб або форма поведінки, виявлення волі, 

інтересів, можливостей. Основні соціальні права та свободи людини і громадянина 

автор поділяє за суб’єктами – на права працюючих, пенсіонерів, жінок, дітей, 
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безробітних, військовослужбовців та ін.; за об’єктами – право на працю, на 

відпочинок, на страйк, на житло, на достатній життєвий рівень, охорону здоров’я, 

медичну допомогу та медичне страхування, на соціальний захист тощо [127, с. 5–6].  

А. Є. Краковська специфіку соціальних прав людини вбачає у тому, що вони 

фіксують передбачені міжнародним правом і національним законодавством 

можливості людини щодо забезпечення добробуту, здоров’я, гідності, освіти, 

соціального забезпечення та захисту й реалізуються у процесі взаємодії держави, яка 

є активною в соціальному плані при достатньому рівні розвитку економіки, з 

людиною та громадянським суспільством [377, с. 394]. Як слушно зауважує 

К. А. Лукашева, на відміну від інших видів прав людини, особливостями соціальних 

прав є: поширеність на певну сферу життя людини; допустимість рекомендаційних, 

«нестрогих» формулювань базових положень (наприклад, «гідне життя», 

«справедливі й сприятливі умови праці», «задовільне існування»); залежність 

реалізації прав від стану економіки і ресурсів держави [421, с. 5, 6; 422; 423].  

У законотворчій практиці відомі випадки досить звуженого розуміння 

сутності соціальних прав. Так, упродовж 2004–2005 років була спроба прийняти 

Соціальний кодекс, який виходив з того, що соціальні права громадян – це їх права 

на соціальний захист. Втім, у такій редакції кодекс не був прийнятий та відповідно 

був знятий з розгляду як такий, що потребує суттєвого доопрацювання. На жаль, ми 

констатуємо обмежені можливості місцевого самоврядування щодо вирішення 

соціальних питань місцевого значення та надання якісних послуг населенню, що 

негативним чином впливає на спроможність громад забезпечити належну якість 

життя своїх членів, гідне існування, достатній життєвий рівень та соціальну 

захищеність. 

Тому удосконалення системи місцевого самоврядування як основи будь-якого 

демократичного ладу є важливим фактором, який набуває особливої ваги на 

сучасному етапі державотворення. Рисами суспільного життя в сучасній Україні 

мають стати взаємоузгодження соціальних інтересів, функціональне 

взаємодоповнення та неупередженість у діалозі між соціальними верствами, 

соціальна довіра й спільні цінності як підвалини суспільної стабільності. 
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Досягнення цієї мети залежить від оптимального співвідношення соціального 

порядку за умови одночасного збереження свободи, забезпечення прав 

громадян [716, с. 391]. Проте, як свідчать звіти правозахисних організацій, саме 

реалізація соціальних прав громадян України потребує найбільшої уваги з боку всіх 

гілок влади як загальнодержавного, так і місцевого рівнів [565]. Одночасно фахівці 

відзначають певні проблеми у сферах правового регулювання, правореалізації, 

правозастосування, що пов’язано з недостатньою ефективністю законодавства [700]. 

Пошук оптимальних шляхів вдосконалення механізму забезпечення 

соціальних прав людини та громадянина місцевим самоврядуванням передбачає 

передусім усвідомлення суті та розмежування таких правових категорій як «захист», 

«охорона», «реалізація», «забезпечення».  

Якщо виходити з правового змісту цих понять, то під захистом необхідно 

розуміти дії, спрямовані на відновлення порушених прав або усунення перешкод на 

шляху їх здійснення.  

Захистом прав громадян займаються передусім судові (згідно зі ст. 55 

Конституції України), правоохоронні органи, та громадські правозахисні організації. 

Для самоврядних органів така діяльність не є основним напрямом роботи, хоча 

певні її елементи присутні в роботі, наприклад, адміністративних комісій.  

Охорона прав – це комплекс заходів, які виконують превентивну, запобіжну 

функцію (заборона певної поведінки, що порушує права людини, профілактичні 

заходи). Яскравим прикладом реалізації повноважень в цій сфері є право 

створювати муніципальну міліцію тощо.  

Реалізація прав – це передусім категорія особистісна, це відповідні дії чи 

бездіяльність певної особи, яка володіє конкретними правами і самостійно вирішує, 

яким чином їх використовувати [815, с. 49]. Але для реалізації значної більшості 

прав, визнаних та зафіксованих у законодавстві (право на охорону здоров’я, 

соціальне забезпечення), необхідно встановити додаткові процедури, тобто 

кореспондуючий обов’язок уповноважених суб’єктів (державних чи самоврядних) 

здійснювати певні послідовні й узгоджені дії з метою створення необхідних умов 

для реалізації цих прав.  
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Заходи реалізації, захисту й охорони прав людини об’єднуються загальним 

поняттям «забезпечення», під яким розуміють діяльність щодо створення 

необхідних умов та засобів для задоволення прав і свобод людини. Вони також є 

елементами юридичного механізму забезпечення прав людини, який виступає у 

вигляді «системи ефективних юридичних засобів реалізації, охорони і захисту її 

прав». Зі свого боку, названі елементи виступають окремими, звуженими 

підсистемами механізму забезпечення [167, с. 194].  

Забезпечення прав та свобод людини і громадянина на місцевому рівні (як 

специфічна діяльність із надання їм реального, невід’ємного і непорушного 

характеру) передбачає створення певних умов, за яких їх реалізація є 

безперешкодною і максимально ефективною; охорона запобігає найменшій 

можливості їх порушення, а захист від скоєного правопорушення сприяє 

відновленню порушених прав і притягненню винної особи до відповідальності [395, 

с. 188–190]. 

Аналізуючи сутність забезпечення соціальних прав особи, слід разом із 

юридичними складовими цієї системи, розглядати економічні, політичні та соціальні 

умови забезпечення прав і свобод особи, дослідження яких дає можливість найбільш 

повно уявити основні закономірності забезпечення цих прав і свобод, адже 

перелічені фактори як матеріальні умови життєдіяльності суспільства, обумовлюють 

фактичне становище у сфері забезпечення прав і свобод особи [325, с. 135]. 

Механізм забезпечення соціальних прав територіальних громад передбачає 

передусім законодавчу регламентацію широкого кола повноважень органів 

місцевого самоврядування у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, 

планування та обліку; у галузі бюджету, фінансів і цін; щодо управління 

комунальною власністю; у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури і 

спорту; в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного 

обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку; у сфері соціального 

захисту населення; щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, 

свобод і законних інтересів громадян. Значна частина цих повноважень є не 

власними, а делегованими, що породжує ще одну проблему – неналежне їх 
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фінансування та підзвітність органів місцевого самоврядування місцевим органам 

виконавчої влади.  

Щодо соціальних прав, то виникає необхідність запровадження в дію 

механізмів їх реалізації шляхом переведення зі сфери правового статусу 

(закріплення їх у законодавстві) до сфери дійової правової спроможності в рамках 

конкретних правовідносин у тих випадках, коли ефективна реалізація суб'єктивного 

права залежить від встановлених позитивних зобов'язань здійснювати активні дії 

іншими суб'єктами (у цьому випадку – органами місцевого самоврядування).  

Юридичні процедури реалізації таких прав (права на соціальне забезпечення, 

освіту, охорону здоров’я, житло тощо) відбуваються, як правило, шляхом 

виникнення, зміни або припинення правовідносин за допомогою видання 

індивідуально-правових актів застосування правових норм у певних формах з метою 

створення належних умов для їх реалізації. Встановлення додаткових процедур саме 

для цієї групи прав зумовлено їх особливим значенням для людини, адже саме вони 

повинні гарантувати їй економічну свободу, розвиток її як вільної, забезпеченої у 

своїх життєвих потребах особистості [398, с. 29–31].  

Але безперечним є і той факт, що саме на місцевому рівні має проводитися 

основна робота щодо задоволення потреб громадян в економічній, політичній, 

соціальній сферах.  

Соціальна інфраструктура, житлове будівництво, освіта, охорона здоров’я і 

громадського порядку – усе це має знаходитися у компетенції органів місцевого 

самоврядування, оскільки вони є найбільш наближеними до населення і мають 

безпосередній зв’язок із територіальною громадою; повинні наділятися широкими і 

різноманітними повноваженнями у сфері реалізації і охорони прав громадян; 

володіти необхідними формами, засобами, методами роботи, законодавчо 

визначеною матеріально-фінансовою базою, що дозволить їм цілеспрямовано 

проводити заходи соціального, економічного характеру, які спрямовуються на 

забезпечення прав і свобод громадян [299, с. 45]. Однак, результати діяльності 

місцевого самоврядування щодо забезпечення територіальних громад соціальними 
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послугами та рівень реалізації соціальних прав їх представниками свідчать про ряд 

проблемних питань, які не дозволяють покращити певні соціальні показники.  

Разом із чітким законодавчим розподілом повноважень, відповідальності та 

фінансово-економічної бази між загальнодержавним і місцевими рівнями центр ваги 

управління соціальною сферою повинен бути перенесений на місцевий рівень. 

Соціальна інфраструктура: освіта, охорона здоров’я, сфера культури і мистецтв, 

праці та соціального забезпечення, – усе це має перейти переважно до компетенції 

місцевого самоврядування та складати головний зміст їх діяльності. 

Сьогодні недостатньо тільки делегувати частину повноважень держави з 

організації соціальних послуг у громаді місцевому самоврядуванню. Мова може йти 

тільки про повну передачу таких повноважень до сфери відання місцевого 

самоврядування, переведення їх з категорії «делегованих» у категорію «власних» 

повноважень. Крім того, ефективність забезпечення соціальних прав місцевим 

самоврядуванням є низькою в зв’язку з незначними обсягами бюджетного 

фінансування, недосконалістю механізму трансфертів фінансових ресурсів держави 

на рівень територіальної громади; недостатньою податковою базою, зокрема 

зарахуванням до місцевих бюджетів місцевих податків та зборів; недосконалістю 

законодавства щодо прав органів місцевого самоврядування та місцевих державних 

адміністрацій організовувати послуги у громаді, визначати нормативи, стандарти 

цих послуг; надмірною залежністю місцевого самоврядування від рішень 

центральної виконавчої влади, зокрема в питаннях планування послуг та 

формування мережі соціальних служб, формування і виконання місцевих бюджетів; 

відсутністю чіткого розподілу функцій у системі соціальних послуг між органами 

державної влади, місцевого самоврядування та надавачами послуг; неврахуванням 

ролі громадських, організацій щодо впровадженні у громаді соціальних послуг 

шляхом різноманітних форм взаємодії з територіальними громадами та органами 

місцевого самоврядування, зокрема місцевих ініціатив, громадських слухань тощо.  

При цьому для вирішення соціальних питань ми ні в якому разі не 

заперечуємо взаємодію органів місцевої виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. Така спільна діяльність має позитивно відображатися в процесі 
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організації та функціонування системи адресної соціальної допомоги пільговим і 

незаможним категоріям населення; реалізації програми соціальної допомоги; 

діяльності центрів соціального обслуговування, центрів соціальної допомоги родині 

та дітям, соціальних притулків, які фінансуються за рахунок коштів пропорційно 

державних і місцевих бюджетів; організації та контролю літнього та зимового 

відпочинку дітей і підлітків; реалізації місцевих програм у сфері охорони здоров’я, 

освіти, соціального захисту населення, культури, спорту тощо [230, с. 18, 19]. 

Тісної взаємодії державної влади та місцевого самоврядування потребує, 

зокрема, надання адміністративних послуг. Закон України «Про адміністративні 

послуги» від 06 вересня 2012 р. [575], розроблений з метою створення доступних та 

зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та 

юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг, запобігання проявам 

корупції під час надання адміністративних послуг, визначає в якості суб’єктів 

надання адміністративних послуг як органи виконавчої влади, інші державні органи, 

органи влади Автономної Республіки Крим, так і органи місцевого самоврядування, 

їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні 

послуги. 

Відповідно до закону центром надання адміністративних послуг є робочий 

орган міської ради (її виконавчого органу) міста районного (крім міст – районних 

центрів), обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення, 

Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій (міський центр), 

районної, районної у містах Києві, Севастополі державної адміністрації (районний 

центр, районний у містах Києві, Севастополі центр), обласної державної 

адміністрації (обласний центр), до якого можна звернутися за отриманням і через 

який можна отримати адміністративні послуги за принципом «єдиного вікна». 

Недосконалість базового Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а 

саме відсутність власних виконавчих органів в організаційній структурі міських рад 

міст Києва та Севастополя, районних та обласних рад стало перешкодою на шляху 

створення центрів надання адміністративних послуг на базі представницьких 

органів місцевого самоврядування. Винятком стали тільки міські ради. При цьому 
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закон не розмежовує повноважень органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування в частині надання адміністративних послуг та контролю за якістю 

та своєчасністю їх надання та знову відносить такі повноваження не до власних, а 

делегованих. Так, ст. 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

яка регламентує повноваження у сфері соціально-економічного і культурного 

розвитку, планування і обліку, відносить до відання виконавчих органів сільських, 

селищних, міських рад делеговані повноваження щодо організаційного забезпечення 

надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг.  

Враховуючи європейську практику функціонування муніципальних органів, 

вважаємо за необхідне віднести до повноважень місцевого самоврядування не 

тільки функції щодо організації роботи таких центрів, а й функції контролю за їх 

діяльністю. 

Крім того, у переліку принципів, на яких базується державна політика у сфері 

надання адміністративних послуг відсутні принципи якісного надання послуг та 

відповідальності посадових осіб органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування за ненадання або неякісне, несвоєчасне надання адміністративних 

послуг. Основним критерієм якості надання адміністративних послуг є тільки те, що 

вимоги, передбачені ч. 1 та 2 ст. 7 Закону України «Про адміністративні послуги», 

не можуть погіршувати умови надання адміністративних послуг, визначені законом. 

Досить дискусійним є питання щодо визначення строків надання 

адміністративних послуг. Зокрема, ст. 10 Закону України «Про адміністративні 

послуги» встановлює, що у разі надання адміністративної послуги суб’єктом 

надання адміністративних послуг, який діє на засадах колегіальності, рішення про 

надання адміністративної послуги або про відмову в її наданні приймається у строк, 

визначений частиною першою або другою цієї статті, а в разі неможливості 

прийняття зазначеного рішення у такий строк – на першому засіданні (слуханні) 

після закінчення цього строку. При цьому не визначає чітко строк, коли саме має 

відбутися перше засідання (слухання) після закінчення цього строку.  
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Важливим є положення про те, що надання адміністративних послуг у сфері 

соціального забезпечення громадян здійснюється на безоплатній основі. Однак, 

законодавець не визначив, які саме послуги у сфері соціального забезпечення мають 

здійснюватися на безоплатній основі. Зі свого боку, це може призвести до 

розширення переліку платних адміністративних послуг. Не конкретизує закон й 

розмір плати за надання адміністративної послуги (адміністративного збору) і 

порядок її справляння, вказуючи тільки те, що вони визначаються законом з 

урахуванням її соціального та економічного значення. 

Відповідно до ст. 11 Закону, плата за надання адміністративної послуги 

(адміністративний збір) зараховується до державного або відповідного місцевого 

бюджету. Вважаємо за необхідне внести зміни до закону саме в частині зарахування 

адміністративного збору та передбачити його надходження в повному обсязі до 

відповідних місцевих бюджетів, що дозволить використовувати ці кошти на 

розвиток відповідних територіальних громад та вирішення соціальних проблем.  

Неоднозначною є норма закону про те, що за рішенням органу, який утворив 

центр надання адміністративних послуг в центрі може здійснюватися прийняття 

звітів, декларацій, скарг. Вважаємо за доцільне змінити таку диспозитивну норму на 

норму, яка б мала імперативний характер та передбачала обов’язок центрів щодо 

прийняття звітів, декларацій, скарг та містила б механізм щодо їх реагування.  

Потребує конкретизації й питання відповідальності за порушення вимог 

законодавства у сфері надання адміністративних послуг, яка є однією з основних 

гарантій якісного та своєчасного надання адміністративних послуг.  

Деталізація норм цього законодавчого акту сприятиме покращенню 

планування послуг, дозволить враховувати потреби в них, місцеві особливості 

надання послуг, встановленню чіткого взаємозв’язку між вартістю та якістю послуг, 

ефективному розподілу та використанню ресурсів завдяки кращому реагуванню на 

потреби людей. 

Питання про забезпечення реалізації прав людини та громадянина місцевим 

самоврядуванням, сприяння їх відновленню у разі порушення регламентує й Закон 

України «Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 р. [577]. 
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Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» від 06 листопада 2012 р. [580], створення за рахунок коштів місцевого 

бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення 

і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку 

фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної 

правової допомоги є винятковою компетенцією сільських, селищних, міських рад 

(п. 39-1 ст. 26). 

Позитивним є доступність кожного мешканця відповідної території до 

отримання будь-якого виду правових послуг, передбачених Законом України «Про 

безоплатну правову допомогу», оскільки органам виконавчої влади та органам 

місцевого самоврядування забороняється встановлювати плату за їх надання; 

своєчасність їх надання. Так, органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів 

правових послуг, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов’язані надати такі 

послуги протягом 30 календарних днів з дня надходження звернення. Якщо у 

зверненні особи міститься тільки прохання про надання відповідної правової 

інформації, така правова допомога надається не пізніше п’ятнадцятиденного терміну 

з дня отримання звернення. Крім того, якщо питання, порушені у зверненні, не 

належать до компетенції органу виконавчої влади чи органу місцевого 

самоврядування, до якого надійшло звернення особи, такий орган протягом п’яти 

календарних днів повинен надіслати це звернення до відповідного органу та 

повідомити про це особу, яка подала звернення. Якщо під час розгляду звернення 

встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

орган виконавчої влади чи орган місцевого самоврядування, який розглядає 

звернення, зобов’язаний роз’яснити особі або її законному представникові порядок 

подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Таким чином, надаючи безоплатну правову допомогу, яка полягає в 

інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у 

випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності 
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відповідних органів тощо та всіляко сприяючи відповідним центрам надання 

правової допомоги, місцеве самоврядування тим самим забезпечує практичну 

реалізацію усього комплексу прав та свобод людини та громадянина, у тому числі й 

соціальних прав мешканців відповідних територій.  

Але незважаючи на значні зусилля, більшість завдань у соціальній сфері не 

вирішуються. Загальною проблемою для будь-якого регіону держави, органів 

місцевого самоврядування усіх рівнів в умовах суттєвого падіння економічних 

показників, реорганізації, ліквідації суб’єктів господарювання, зменшення кількості 

суб’єктів підприємницької діяльності, а отже й кількості робочих місць, є 

працевлаштування молоді, випускників загальноосвітніх закладів, навчальних 

закладів професійної освіти, осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку, які 

особливо потребують соціального захисту та роботи (сиріт, випускників дитячих 

будинків, інтернатних закладів та ін.). Не менш гостро стоїть проблема забезпечення 

житлом, адже цільові програми надання житла за рахунок пільгових кредитів в 

Україні не працюють. Вважаємо, що саме ці соціальні права, їх реалізація в 

кінцевому результаті забезпечує право на достатній життєвий рівень.  

Безпосередніми шляхами вирішення цих завдань, на нашу думку, є: сприяння 

створенню на відповідній території підприємств різних форм власності, залучення 

іноземних інвесторів; підтримка малого підприємництва, селянських (фермерських) 

господарств, виробничих та споживчих кооперативів, використовуючи такий 

фінансовий інструмент як податкові пільги, пільгові кредити, безвідсоткові позики 

тощо; вдосконалення організаційної структури місцевого самоврядування, зокрема 

створення власних виконавчих органів в структурі представницьких органів 

місцевого самоврядування усіх рівнів, що дозволить не тільки приймати рішення, а 

й виконувати їх; децентралізація деяких засад реалізації соціальної політики на 

місцевому рівні, що передбачає надання місцевому самоврядуванню більшої 

самостійності при прийнятті відповідних рішень; вирішення проблеми бюджетного 

забезпечення соціальної сфери за рахунок перегляду податкової політики в 

напрямку збереження податкових надходжень на місцевому рівні та пошук і 

залучення позабюджетних джерел фінансування. 
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3.4 Конституційно-правові проблеми розвитку соціальної функції 

місцевого самоврядування у контексті трансформації взаємовідносин 

територіальних громад, суспільства та держави 

 

В умовах соціально-економічної кризи українського суспільства 

актуалізується потреба дослідження муніципально-правових проблем розвитку 

соціальної функції місцевого самоврядування. При цьому варто врахувати процеси 

демократизації українського суспільства і в цьому зв’язку зростання ролі 

територіальної спільноти у вирішенні питань власного життєзабезпечення; 

регіональні аспекти під час здійснення соціальної політики, оскільки територіальні 

відмінності є однією з найсуттєвіших ознак соціально-економічної диференціації 

населення в сучасному суспільстві; наявність різних суб’єктів формування та 

здійснення соціальної політики на місцевому рівні, необхідність координації їхньої 

взаємодії. Як зазначає Ю. С. Шемшученко, саме місцеве самоврядування зосереджує 

в собі політичні, економічні, духовно-моральні цінності та соціальні досягнення 

людства в будь-якій галузі суспільного розвитку. Також на цьому рівні організації 

публічної влади відбувається діалектичне поєднання волі законодавця з 

конкретними інтересами жителів територіальних громад [346, с. 675].  

Водночас у процесі демократизації українського суспільства виникає 

суперечність між бажанням місцевої влади самостійно вирішувати соціально-

територіальні проблеми і недостатнім організаційно-правовим та ресурсним 

забезпеченням для реалізації цієї потреби. Так, результат реалізації соціальної 

функції місцевого самоврядування залежить передусім від стану нормативно-

правової регламентації повноважень усіх суб’єктів місцевого самоврядування, 

розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів державної 

виконавчої влади, ініціативи та активності представників відповідних 

територіальних громад, приведення норм вітчизняного законодавства у 

відповідність до міжнародних стандартів. Так, реалізація Україною політики 

євроінтеграції, розвитку співробітництва з європейськими інституціями, передусім з 



 248 

Радою Європи та Євросоюзом сприяє прискоренню реформування інститутів 

місцевої демократії. 

Необхідно зазначити, що ще під час вступу до Ради Європи Україна з метою 

дотримання ст. 3 Статуту Ради Європи взяла на себе низку зобов’язань, внесених до 

Висновку Парламентської Асамблеї Ради Європи № 190 (1995), зокрема щодо 

розвитку місцевої та регіональної демократії. 

Результатом стала ратифікація Україною Європейської хартії місцевого 

самоврядування, яка демонструє на європейському рівні політичну волю зробити 

життєздатними на всіх рівнях територіального управління принципи, які Рада 

Європи захищає з моменту свого утворення, вважаючи своїм завданням 

підтримання демократичної свідомості в Європі та захисту прав людини в 

найширшому обсязі [564]. М. Гірняк, аналізуючи правову природу Хартії, зазначає, 

що, незважаючи на труднощі, які супроводжували прийняття і ратифікацію на 

першому етапі її існування, цей документ незабаром переріс у загальноприйнятий 

європейський стандарт, спрямований на утвердження та захист самостійності 

місцевого самоврядування як фундаментального принципу демократичного 

конституційного устрою країн Європи [154, с. 10]. Вона містить зобов’язання для 

держав – членів Ради Європи забезпечення політичної, адміністративної та 

фінансової незалежності органів місцевого самоврядування. Хартія не визначає 

конкретні форми, обов’язкові моделі місцевого самоврядування. Її положення 

сприяють, спрямовують окремі країни на пошук та побудову найбільш дієвих 

моделей функціонування місцевої демократії. Україна без застережень ратифікувала 

Хартію у 1997 році [621], і вже із 1998 року вона стала частиною національного 

законодавства.  

Однак, ратифікація Україною тексту Хартії без жодних застережень відразу 

призвела до проблем її практичного втілення. Однак. труднощі її реалізації цим не 

обмежились. Так, Верховна Рада України ратифікувала Хартію у 1997 році, а її 

офіційний переклад та оприлюднення (публікація) відбулося тільки у 2002 році. 

Тобто п’ять років Хартія фактично не мала чинності, оскільки жоден судовий орган 

не міг посилатися на її положення [393, с. 467].  
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Тому впродовж тривалого часу правові питання імплементації, гармонізації й 

узгодження Хартії та законодавства України з питань місцевого самоврядування у 

багатьох випадках залишались практично нерозв’язаними. Органи законодавчої та 

виконавчої влади, а також органи місцевого самоврядування підходили до 

впровадження Хартії більше із соціально-політичних, ніж з правових міркувань. 

Після офіційного оприлюднення Хартії постали нові проблеми її впровадження: 

подолання правового нігілізму серед державних службовців і посадових осіб 

місцевого самоврядування, проблеми організаційного, правового, фінансово-

економічного гарантування прав місцевого самоврядування, які й досі залишаються 

невирішеними. 

Тобто, як зазначає Г. Г. Абасов, фактично відбулась підміна нормативного 

гарантування прав місцевого самоврядування нелегітимним адмініструванням з 

боку регіональної виконавчої влади. Залежність органів та посадових осіб місцевого 

самоврядування не так від волі та думки місцевого населення, як від фінансових 

важелів впливу виконавчої влади, певним чином девальвує те, чого прагнув 

законодавець, гарантуючи самостійність місцевого самоврядування. В результаті це 

може призвести не тільки до негативної трансформації інституту місцевого 

самоврядування, але й до деформації принципів, закріплених в Хартії [3, с. 80]. 

Варто зазначити, що положення Хартії стали основою впровадження 

стандартів доброго врядування на місцевому рівні, без яких неможлива реалізація 

соціальної функції місцевого самоврядування в умовах формування соціальної 

державності. Впровадження даних європейських стандартів вимагає розуміння 

самого поняття «добре місцеве та регіональне врядування».  

«Добре місцеве та регіональне врядування» є суспільною цінністю, якої усі 

країни-члени Ради Європи бажають досягнути задля забезпечення добробуту своїх 

громадян. На думку В. І. Куйбіди, в широкому розумінні цей термін означає 

демократичне, відповідальне, ефективне, прозоре та підзвітне врядування на 

місцевому і регіональному рівнях. Забезпечення доброго місцевого і регіонального 

врядування у країнах-членах РЄ стосується цілого ряду завдань, зокрема внутрішніх 

взаємовідносин між місцевою і регіональною владами, їх стосунків з іншими 
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органами влади та громадянами тощо [391, с. 6]. Вважаємо впровадження стандартів 

доброго врядування на місцевому рівні необхідною умовою реалізації усього 

комплексу прав місцевих жителів, що зі свого боку яскраво свідчитиме про 

сприяння забезпеченню прав людини, верховенству права, розвитку демократії на 

місцевому та регіональному рівнях [227, с. 128, 129]. 

Таке бачення подальшого розвитку місцевого самоврядування повністю 

відповідає положенням Європейської стратегії щодо інновацій та доброго 

врядування на місцевому рівні[272]. Ціль Стратегії полягає в тому, щоб громадяни 

усіх європейських країн відчули користь від доброго демократичного врядування на 

місцевому рівні завдяки послідовному поліпшенню якості місцевих суспільних 

послуг, залученню населення до вироблення політик, які відповідають їхнім 

законним очікуванням. 

Метою Стратегії є мобілізація і стимулювання діяльності центральних та 

місцевих органів влади, національних асоціацій органів місцевого самоврядування, 

громадських організацій, наукових установ, широкого кола громадськості тощо з 

метою посилення системи демократичного самоврядування, розвитку місцевої 

демократії, покращення менеджменту управління та якості послуг, що надаються 

громадянам.  

Досягнути такої мети можна тільки шляхом виконання трьох основних 

завдань: 1. Громадяни стають у центрі всіх демократичних інституцій і процесів. 

Ефективна демократія залежить від можливості громадян висловити свою думку та 

бути почутими. У зв’язку з цим 16 листопада 2009 р. було підписано Додатковий 

протокол до Хартії про право участі у справах місцевого органу влади [217], основні 

положення якого зводяться до підсилення права участі та впливу на здійснення 

повноважень і обов’язків місцевих органів влади кожного громадянина та права на 

отримання інформації від місцевих органів влади. Чому забезпечення участі 

громадян є настільки важливим питанням? По-перше, участь громадян є ключовим 

елементом у забезпеченні легітимності рішення органів місцевого самоврядування.  

Другим ключовим аргументом є той факт, що тільки тісна взаємодія з 

громадянами допомагає владі виробити оптимальні шляхи для самовдосконалення 



 251 

та покращення якості своєї роботи. І нарешті, участь громадян має суттєву цінність 

для розвитку почуття громадянства, належності до певної спільноти.  

2. Держави (або регіональні органи влади, залежно від конституційного 

устрою країн-членів) створюють і підтримують інституційні передумови для 

вдосконалення врядування на місцевому рівні, покладаючись на свої чинні 

зобов’язання відповідно до Європейської Хартії місцевого самоврядування та інших 

стандартів Ради Європи; 

3. Органи місцевої влади постійно вдосконалюють свою систему врядування 

відповідно до 12-ти принципів. 

Необхідною передумовою імплементації цих Принципів є наявність у місцевої 

влади повноважень, обов’язків і відповідних ресурсів, що дають їм змогу 

«регулювати та управляти суттєвою часткою суспільних справ, які належать до 

їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення». Основоположними 

принципами доброго демократичного врядування на місцевому рівні є: чутливість, 

щоб місцева влада чутливо реагувала на законні очікування та потреби громадян; 

ефективність і результативність, щоб забезпечити досягнення цілей і водночас 

найраціональніше використання ресурсів; відкритість та прозорість, щоб 

забезпечити публічний доступ до інформації та полегшити розуміння, як ведуться 

суспільні справи; верховенство права, щоб забезпечити справедливість, 

безсторонність і передбачуваність; права людини, культурне різноманіття та 

соціальне згуртування, щоб забезпечити захищеність і повагу до всіх громадян, коли 

жоден не дискримінується і не виключається та ін. 

Шляхи вирішення соціальних проблем територіальних громад в контексті 

доброго врядування містяться й в інших європейських стандартах місцевого 

самоврядування.  

Так, Європейська хартія міст (Маніфест нової урбаністики), прийнята 

Конгресом на його 15-й Пленарній сесії 29 травня 2008 р. в Страсбурзі [268], 

виходить з того, що стійкий вимір нашого міського розвитку (компактне місто, 

добровільна і контрольована мобільність, захист довкілля) є не просто одним з 

етапів поліпшення нашої якості життя, але й необхідною умовою правильного 
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розвитку наших територій. Тільки усвідомлена необхідність забезпечення стійкого 

розвитку надасть послідовність нашим проектам розвитку міст і створить реальну 

перспективу успіху нашої політики. 

Стійкий розвиток міст повинен поєднувати економічну діяльність міст та 

захист нашого довкілля, враховуючи вимогу соціальної рівності та соціального 

захисту. Соціальний вимір має стати постійним чинником нашої політики стійкого 

розвитку. Абсолютно необхідно проводити нову урбаністичну політику, що 

відповідає цим трьом вимогам. 

При цьому особливе значення має питання житла. Постійне переміщення 

населення останніми роками привело до росту наших міст, викликавши в містах 

житлову кризу, яка загострилася в результаті росту цін на нерухомість і землю. 

Незважаючи на це, необхідно не тільки дотримуватися принципу права на житло, а 

й знаходити шляхи його реалізації.  

Україна теж має намір втілити в життя основні положення щодо сталого 

розвитку міст, які передбачають реалізацію міським населенням соціальних прав та 

покращення якості життя в містах. Яскравим свідченням цього стало прийняття 

Хартії українських міст [774], розробленої Асоціацією міст України на основі і з 

урахуванням Європейської Хартії міст, яка увібрала в себе значний досвід з питань 

міського розвитку. Поштовхом до її створення стала потреба привернути увагу всіх 

органів державної влади та громадськості до проблем, що існують в містах, і 

зосередити зусилля усіх зацікавлених сторін на основних напрямах, які 

визначатимуть майбутнє наших міст і стосуються питань підтримання 

життєздатності міст і створення в них можливостей для соціального і культурного 

розвитку; відновлення наявного житлового фонду; покращення навколишнього 

середовища в містах; розвитку міст і залучення до цього громадськості. 

Основною метою Хартії є об’єднання зусиль органів міського 

самоврядування, їх асоціацій, громадських та інших організацій для утвердження і 

розвитку місцевого самоврядування і забезпечення органам місцевої влади умов для 

управління містами. 
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Хартія також базується на конкретних обов’язках місцевих органів влади в 

галузі розвитку міст; якісних аспектах розвитку міст і якості життя в містах; ідеї 

співробітництва і солідарності між місцевими органами влади для забезпечення 

кращих умов життя в містах, між національними та місцевими органами влади з 

питань передачі повноважень, між місцевими органами влади та їх громадами з 

метою вивчення потреб міст і залучення їх мешканців до процесу прийняття рішень, 

між містами України та інших країн; на ідеї надання мешканцям міст гарантованих 

постійних соціальних прав, а саме: на житло, охорону здоров’я, на працю, достатній 

життєвий рівень, допомогу соціально незахищеним верствам населення за рахунок 

місцевих бюджетів, муніципальних фондів, тощо. 

Рівень реалізації соціальних прав територіальної громади безпосередньо 

визначає рівень довіри кожного мешканця до інституту місцевого самоврядування. 

Особливо актуальними щодо цього є питання соціального захисту відповідних 

категорій громадян, зокрема проблема ефективності реалізації прав соціально 

незахищеними верствами населення. Мова йде не тільки про інвалідів, а й про таку 

категорію як молодь, яка сьогодні теж позбавлена можливості реалізувати свої 

соціальні права, зокрема право на працю, право на житло, а відповідно – й право на 

достатній життєвий рівень.  

Тому важливе значення має втілення в життя положень, що містяться в 

Європейській хартії про участь молоді в муніципальному і регіональному житті 

1992 року, переглянутій у 2003 році [536], та забезпечують підвищення здатності 

молоді інтегруватися як у місцеву спільноту, так і реалізувати свої здібності на 

загальнодержавному рівні.  

Активна участь молодих людей в процесі ухвалення рішень і діяльності на 

місцевому і регіональному рівні має важливе значення, якщо ми справді маємо 

намір побудувати більш демократичне, солідарне, високорозвинене суспільство. 

Участь у демократичному житті будь-якого співтовариства не зводиться до 

голосування або висунення своєї кандидатури на виборах, хоча і це дуже важливо. 

Активна громадянська позиція завжди передбачає наявність прав, засобів, простору 

і можливостей, а де необхідно – і підтримку для участі в процесі ухвалення рішень і 
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впливу на цей процес, а також участі в будь-яких формах діяльності з метою 

побудови кращого суспільства. 

Підтримуючи і стимулюючи участь молоді в суспільному житті, представники 

місцевої і регіональної влади сприяють соціальній інтеграції молодих людей, 

допомагаючи їм долати не тільки проблеми та труднощі, але й виклики сучасного 

суспільства, в якому часто домінують знеособленість і індивідуалізм. Однак, для 

того щоб участь молоді в суспільному житті на місцевому і регіональному рівні була 

успішною, постійною і осмисленою, потрібне щось більше, ніж розвиток або 

реорганізація політичних чи адміністративних систем. Будь-яку політику чи дію, 

покликану активізувати участь молоді в житті суспільства, має забезпечувати 

культурне середовище, що шанує молодь і враховує різноманітні потреби, 

обставини та сподівання молодих людей. 

Потрібно підкреслити, що Хартія сприяє залученню молоді до процесу 

ухвалення рішень, які безпосередньо впливають на їхнє життя і заохочують займати 

активну позицію в тих змінах, що відбуваються на їхній вулиці, в їхньому місті.  

Тому, розробляючи і здійснюючи заходи, скеровані на залучення молоді в 

суспільне життя, представники місцевої і регіональної влади мають враховувати 

різні потреби молодих людей в сільській місцевості. Для цього вони повинні: 

І. Домогтися, щоб політика у сфері освіти, зайнятості, житлового 

господарства, транспорту і інших сферах відображала і враховувала особливі 

потреби молодих людей, що проживають у сільській місцевості. Причому молоді 

люди не повинні відчувати незручностей або стикатися з рівнем соціальних послуг і 

забезпечення нижчим, ніж у містах; 

II. Надавати фінансову й іншу підтримку молодіжним і іншим громадським 

організаціям, що діють у сільській місцевості. Ці організації можуть стимулювати 

суспільне і культурне життя в сільських громадах і бути важливим засобом 

соціальної реалізації для молодих людей. Молодіжні й інші громадські організації 

не тільки відіграють важливу роль у стимулюванні участі молоді в житті 

суспільства; вони можуть також підвищити рівень життя і розв'язати такі проблеми 

як сільська ізольованість. 
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Глибоке вивчення змісту і шляхів реалізації принципів, що містяться у цій 

Хартії, є надзвичайно актуальними для державних органів і органів місцевого 

самоврядування нашої країни у світлі реалізації Концепції проекту 

Загальнодержавної цільової соціальної програми «Молодь України» [630].  

Досліджуючи проблеми реалізації соціальних прав місцевим самоврядуванням 

ми жодним чином їх не розмежовуємо за правовим статусом особи, оскільки 

жителями є не тільки громадяни, а й іноземці, які постійно проживають на 

відповідній території та мають бути повноправними членами територіальних 

громад, оскільки спільними для них є не тільки місце проживання, окреслене 

певною територією, а й соціальні проблеми та нерідко відсутність їх практичного 

вирішення.  

Тому актуальним є питання ратифікації Україною Європейської конвенції про 

участь іноземців у громадському житті на місцевому рівні від 05 лютого 

1992 р. [265]. Її основна мета – сприяти залученню постійних мешканців-іноземців у 

життя суспільства на місцевому рівні. Зокрема, передбачається, що держава повинна 

забезпечити іноземцям, що проживають на законних підставах, на тих самих 

умовах, що й власним громадянам, «класичні права» – свободи слова, об’єднання та 

асоціації, що можуть виступати як дорадчі органи. Також передбачається 

можливість надавати іноземцям право обирати та бути обраним до органів 

місцевого самоврядування, що на законних підставах проживають на території 

держави понад п’ять років.  

Прикладом виняткової лояльності до іноземних громадян у муніципальному 

виборчому праві є Швеція. Зважаючи на історичні традиції право голосу мають 

громадяни Ісландії та Норвегії, а також громадяни держав – членів ЄС. Інші 

іноземні громадяни мають право голосу, якщо вони проживають у Швеції не менше 

трьох років поспіль до виборів. У рамках РЄ розроблено і прийнято у 1999 році 

Європейську хартію регіонального самоврядування [270], що є істотним внеском у 

подальше зміцнення інституту місцевого самоврядування, адже він містить 

міжнародні стандарти, що регулюють якісно новий рівень взаємовідносин 

центральної державної влади і найзначніших адміністративних одиниць держави. 
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Враховуючи сучасний стан євроінтеграційних процесів, така ратифікація є 

неминучою.  

Вважаємо, що саме децентралізація у здійсненні публічної влади є одним із 

ключових принципів розвитку демократії. Право громадян брати участь в управлінні 

державою через самоорганізацію місцевого населення, наприклад, шляхом 

самоврядування, належить до основ, що визначають форму організації й управління 

державою [443, с. 23].  

На жаль, аналізуючи низку законів та інших нормативно-правових актів, 

прийнятих у 2012 році, складається враження про те, що Україна змінила свої 

наміри розвивати та зміцнювати місцеве самоврядування відповідно до 

європейських стандартів та підпорядкувати його органам виконавчої влади.  

Свідченням тому, наприклад, є Закон України «Про всеукраїнський 

референдум» [580], прийняття якого фактично позбавило територіальні громади 

можливості проводити місцеві референдуми. Ілюструє проблему й досвід реалізації 

Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» [576], ст. 17 

якого передбачено, що однією із основних форм взаємодії асоціацій з органами 

державної влади є надання висновків асоціацій до проектів нормативно-правових 

актів з питань, що стосуються місцевого та регіонального розвитку. Звернемо увагу 

й на проект Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 

№ 9673 від 11 січня 2012 р., внесений Кабінетом Міністрів України [616], однією з 

основних відмінностей якого від його чинної редакції є спроби поширити відповідні 

норми Закону України «Про державну службу» на службу в органах місцевого 

самоврядування.  

Тому не можна не погодитися з висновками О. В. Батанова про 

амбівалентність вітчизняної моделі місцевого самоврядування, що обумовлено, з 

одного боку, конституційним визнанням та гарантуванням місцевого 

самоврядування як публічної влади територіальної громади, рухом до 

децентралізації публічної влади, її видової та функціональної градації на державну 

та муніципальну владу, закріпленням відмінних принципів їх організації та 
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функціонування, стрімким розвитком доктрини муніципального права, а з другого, –

суперечливою державною політикою у сфері місцевого самоврядування [67, c. 90].  

Як свідчить світовий та європейський досвід, найбільші соціальні 

перетворення є успішними такою мірою, якою свідомо та відповідально в них 

беруть участь не тільки органи державної влади, а й інститути громадянського 

суспільства та самі громадяни [56; 166, с. 222–237; 197, с. 18–23; 202; 214, с. 431–

436; 390].І якщо у таких європейських державах, як Польща, Литва, Латвія та інших 

країнах нової демократичної хвилі, муніципальні реформи привели до формування 

дієздатних територіальних громад, компетенційно забезпечених органів місцевого 

самоврядування та реального місцевого самоврядування, яке ефективно та 

незалежно від держави, під власну відповідальність, надає жителям різноманітні 

публічні послуги, то в Україні ефект від діяльності територіальних громад та інших 

суб’єктів місцевого самоврядування, у тому числі й органів місцевого 

самоврядування, поки що не відчутний, бо є соціально мінімальним.  

Тому новий етап розвитку вимагає нової якості публічної влади: 

вдосконаленої моделі державного управління, наповнення місцевого 

самоврядування реальним змістом та реальними компетенційними повноваженнями, 

які б відповідали сучасним вимогам [42, с. 84, 85]. 

Трансформація взаємовідносин територіальних громад, суспільства та 

держави вимагає зміни чинної моделі місцевого самоврядування.  

Вважаємо абсолютно неприйнятною адміністративну модель, за якою органи 

місцевого самоврядування прямо підпорядковані органам державної влади (такою 

мірою, що навіть формування місцевих органів здійснюється чи то безпосередньо 

державними органами, чи то за їх активної участі); місцева влада повністю 

«вбудована» в систему державної влади та є її продовженням. Послідовна реалізація 

цієї моделі призводить до фактичного скасування місцевого самоврядування, 

підмінюючи його системою місцевого державного управління. У такому разі про 

жодні права місцевого самоврядування та відповідні їх гарантії не йдеться взагалі.  

Сьогодні важливо відмовитися від дуалістичної моделі, яка теж суттєво 

стримує розвиток місцевого самоврядування та процес реалізації його основних 



 258 

функцій. У цьому зрізі місцеве самоврядування контролюється державою такою 

мірою, якою воно бере участь у вирішенні державних завдань. Поза цією сферою і в 

межах компетенції, визначеної державою, місцеве самоврядування є самостійним. 

За такого варіанту місцеве самоврядування з одного боку, є продовженням держави, 

а з другого, – суспільним інститутом. По суті, місцеве самоврядування 

розглядається як варіант державно-суспільного регулювання муніципальних 

відносин та є формою технічного переміщення на локальний рівень державних 

повноважень, свого роду «наближення» державної влади до потреб та інтересів 

жителів – членів територіальних громад. Варто погодитися з критичними 

зауваженнями О. В. Батанова, В. В. Кравченка, Х. В. Приходько [69, с. 17] щодо 

такого доктринального підходу, який пропонувався за основу у процесі оновлення 

Конституції України та майбутньої муніципальної реформи та є суттєвим кроком 

назад у порівнянні з тими ідейними засадами, які закладено у чинній Конституції 

України. Адже, попри суттєві протиріччя, які існують у сучасній конституційній 

моделі місцевого самоврядування, концептуально вона базується на громадівській 

доктрині муніципалізму.  

Надзвичайно важливим є усвідомлення та відображення у муніципальній 

практиці ідеї децентралізованої моделі місцевого самоврядування, яка виходить з 

того, що органи місцевого самоврядування повністю відокремлені від системи 

державної влади, формуються місцевими громадами і вирішують питання місцевого 

значення. При цьому перетворення людського потенціалу в основний фактор 

розвитку соціуму складає на сьогодні одне з головних завдань здійснення місцевого 

самоврядування. Держава, покладаючи на місцевий рівень питання 

життєзабезпечення населення, передбачає необхідність залучення до управлінського 

процесу власне населення. Зі свого боку, муніципальна влада повинна прагнути 

залучення громадян і створюваних ними організацій до вирішення усіх тих питань, 

які вони можуть вирішити самостійно. Цей принцип на муніципальному рівні 

передбачає субсидіарну відповідальність влади і громадських структур за стан справ 

в територіальній громаді. 
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На практиці спостерігаємо, що у просторових межах існування та 

функціонування територіальних громад здійснюють свою діяльність підприємницькі 

і фінансові структури, місцеві представництва політичних партій, професійні групи, 

соціальні групи, національні і релігійні громади, благодійні організації тощо. Усі 

вони певним чином зацікавлені у вирішенні тих чи інших питань місцевого 

значення і однаково впливають на населення територіальної громади, але тільки у 

своїх корпоративних інтересах. Взаємодію з місцевою владою перелічені локальні 

групи здійснюють виходячи з власних інтересів. За цих умов досить складним є 

забезпечення балансу інтересів, створення механізму залучення місцевих спільнот 

та громадян до муніципального управління. Враховуючи відсутність в Україні 

традицій такої участі та відчуженість населення від будь-якої влади, провідна роль у 

цьому процесі відводиться органам місцевого самоврядування. Проте в сучасних 

умовах на них покладається важлива роль здійснювати і захищати права місцевого 

самоврядування усіма можливими, тобто визначеними на законодавчому рівні, 

засобами.  

У цьому аспекті важливого теоретико-методологічного значення набуває 

позиція О. В. Батанова, який вказує на онтологічне та функціонально-телеологічне 

значення у процесах становлення класичного муніципалізму у будь-якій державі 

дієвої системи локального захисту прав людини – члена територіальної громади [68, 

с. 107].  

Очевидною є необхідність переосмислення технології взаємодії 

територіальних громад і сформованих ними органів управління, а також їхньої 

здатності та спроможності ефективно використовувати свій самоврядний потенціал, 

його соціальні ресурси для самоорганізації та вирішення питань власного 

життєзабезпечення з метою реалізації соціальних прав громадян через органи 

місцевого самоврядування, забезпечення гарантій місцевого самоврядування та 

відповідальності органів і посадових осіб. Тому одним з нагальних завдань 

муніципальної реформи має бути становлення реальної та дієвої системи 

безпосередньої муніципальної демократії, або так званої муніципальної 

партисипативної демократії [517, с. 24; 516]. Саме про це йдеться у «Концепції 
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реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в 

Україні», затвердженій Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01 квітня 

2014 р. [631], де підкреслюється, що ефективного та швидкого розв’язання потребує 

проблема «нерозвиненості форм прямого народовладдя, неспроможності членів 

громад до солідарних дій, спрямованих на захист своїх прав та інтересів, у співпраці 

з органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади та 

досягнення спільних цілей розвитку громади». Саме в максимальному залученні 

населення до прийняття управлінських рішень, сприянні розвитку форм прямого 

народовладдя вбачається можливість ефективної реалізації соціальної функції 

місцевого самоврядування. Зі свого боку, це повністю відповідає міжнародним 

стандартам локальної демократії та досвіду країн Європейського Союзу. 

Так, за результатами опитування громадської думки щодо застосування 

європейцями партисипативної демократії та її форм, предметом якого було 

обговорення питань доцільності більш широкого застосування ресурсу неурядових 

організацій і асоціацій у вирішенні питань публічного значення на ряду з прямим 

голосуванням, більшість країн-респондентів усе ж таки схиляється до 

безпосередньої участі населення у вирішенні питань місцевого значення, і до 

обговорення та узгодження питань союзного значення через використання ресурсів 

неурядових організацій і асоціацій [844]. 

У європейських країнах розвинені форми демократії властиві усім рівням: 

місцевому, регіональному, національному та наднаціональному. В Україні 

першочерговим завданням є стимулювання розвитку партисипативної демократії 

передусім на базовому рівні – рівні громади. Однак, цей процес буде 

безрезультатним у разі подальшої відсутності законодавчої регламентації основних 

форм безпосередньої демократії, зокрема загальних зборів (конференції) членів 

територіальної громади за місцем проживання; місцевих ініціатив, удосконалення 

законодавчої основи діяльності органів самоорганізації населення тощо.  

Щодо загальних зборів громадян за місцем проживання, то базовий Закон 

«Про місцеве самоврядування в Україні» містить визначення загальних зборів 

громадян за місцем проживання як зібрання усіх або частини жителів села (сіл), 
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селища, міста для вирішення питань місцевого значення. У Законі також 

зазначається, що рішення загальних зборів враховуються органами місцевого 

самоврядування. При цьому самі норми закону є бланкетними, тобто відсилають до 

іншого закону, якого так і не існує, або ж до положень статутів територіальних 

громад, які містять певні норми, що визначають порядок скликання та проведення 

зборів громадян, обов’язковість прийнятих рішень. Водночас варто врахувати й те, 

що загальні збори громадян за місцем проживання є багатогранним та 

багатофункціональним явищем. Вони можуть розглядатися як засіб народовладдя та 

форма здійснення місцевого самоврядування; організаційна форма діяльності 

громадських організацій та структурний елемент інших форм народовладдя; форма 

реалізації конституційних прав та свобод людини і громадянина, у тому числі й 

соціальних; комплекс природних прав; засіб зворотного зв’язку між громадянами та 

державою тощо.  

За відносною спрощеністю організаційного механізму даної форми 

безпосередньої демократії – відносно складне завдання: об’єднати політично та 

соціально різнорідних людей у працездатну асоціацію, яка приймає збалансовані 

рішення, що відповідають інтересам більшості мешканців даної території. 

У соціальному плані загальні збори жителів можна визначити як форму публічного 

контакту людей, які складають більш-менш стійку територіальну спільноту.  

Важливим є також й той факт, що загальні збори проводяться як на рівні 

окремого села, селища, міста, так і на рівні «мікрогромад», що дозволяє залучити 

кожного мешканця до вирішення наболілих соціальних, економічних проблем, що 

належать до відання місцевого самоврядування. Водночас нині чинне законодавство 

не сприяє розвитку такої форми взаємодії територіальних громад з органами 

місцевого самоврядування та ставить під сумнів можливість територіальної громади 

власними силами вирішувати питання місцевого значення. Так, воно не містить 

чіткої регламентації порядку скликання та проведення загальних зборів громадян за 

місцем проживання. Компетенція, порядок скликання і проведення загальних зборів 

та реалізації їх рішень регулюється Постановою Верховної Ради України «Про 

затвердження Положення про загальні збори громадян за місцем проживання в 
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Україні» від 17 грудня 1993 р. № 3748-XII [602]. Передусім необхідно розширити 

перелік осіб, які можуть брати участь у зборах та передбачити таке право будь-якої 

повнолітньої особи, у тому числі й іноземців, осіб без громадянства, біженців, 

вимушених переселенців, які на законних підставах проживають на відповідній 

території села, селища, міста. Також варто визначити територіальні рівні проведення 

загальних зборів. Так, законопроект «Про загальні збори (конференції) членів 

територіальної громади за місцем проживання» визначає чотири територіальні рівні 

проведення загальних зборів (конференцій): 1) загальні збори (конференції) села 

(сіл), селища, міста; 2) району в місті чи мікрорайону; 3) вулиці чи кварталу; 

4) будинку (декількох будинків), гуртожитку (декількох гуртожитків) чи інших 

дрібніших територій [597].  

Необхідно передбачити також відповідальність органів місцевого 

самоврядування у разі ігнорування рішень, які прийняті загальними зборами та 

передбачити обов’язкове звітування про хід виконання відповідних рішень перед 

відповідною територіальною громадою. Тільки таким чином можна донести до 

відповідних органів думку та наміри територіальної громади та покращити рівень 

реалізації соціальних прав кожного члена територіальної громади, що в кінцевому 

результаті забезпечить реалізацію соціальної функції місцевого самоврядування. 

Ухвалення Закону України «Про загальні збори (конференції) членів територіальної 

громади за місцем проживання» зможе зняти загострення соціальних конфліктів та 

запобігти таким радикальним формам громадського волевиявлення, як пікети, 

мітинги, страйки, акції громадянської непокори тощо.  

Не менш важливою формою участі територіальної громади в реалізації 

соціальної функції місцевого самоврядування є місцева ініціатива. Однак, Закон 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» не визначає порядку внесення 

місцевої ініціативи та її розгляду відповідним представницьким органом місцевого 

самоврядування. Відсутність чіткого правового регулювання самої процедури щодо 

місцевих ініціатив свідчить про порушення права відповідної територіальної 

громади на безпосередню участь у місцевому самоврядуванні. Враховуючи в 

муніципальній практиці норми європейської демократії участі, сформульовані 
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зокрема у Додатковому протоколі до Європейської хартії місцевого самоврядування 

про право участі у справах місцевого органу влади від 16 листопада 2009 р. [217] 

вважаємо за необхідне внести зміни в саме формулювання та визначати місцеву 

ініціативу як форму безпосередньої участі членів територіальних громад у 

місцевому самоврядуванні, а не обмежуватися тільки правом та участю винятково 

громадян України. Крім того, механізм реалізації права територіальної громади 

щодо місцевих ініціатив мусить бути значно спрощений та залишити можливість 

територіальним громадам самим регулювати процедуру внесення місцевої 

ініціативи, її оформлення, утворення ініціативної групи, збирання підписів на 

підтримку місцевої ініціативи тощо. Ефективним та альтернативним шляхом має 

бути локальна нормотворчість, що полягає у можливості регулювання цих питань 

статутами територіальних громад, або ж додатками до них у формі Положень про 

місцеві ініціативи. Ми переконані в тому, що результативність застосування в 

муніципальній практиці місцевої ініціативи матиме місце тільки на  базовому рівні.  

Це питання також набуває актуальності у контексті реалізації положень й 

Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», оскільки 

одним з ініціаторів об’єднання можуть бути члени територіальної громади у формі 

місцевої ініціативи. Однак, за оцінками різних експертів, заледве 10–15 % 

територіальних громад України мають Статути, процедура місцевих ініціатив 

врегульована ще у меншій кількості громад. У деяких із них вона майже нереальна.  

Так, у місті Херсон суб’єктом місцевої ініціативи може бути створена 

ініціативна група членів територіальної громади чисельністю не менше 

500 громадян, а в місті Рівне – не менше 1000 громадян. В цілому, ініціативні групи 

мають зібрати на підтримку місцевих ініціатив від 5 до 25 тис. підписів громадян. 

Сьогодні, щоб внести проект рішення на розгляд сесії Чернігівської міської ради, 

згідно зі Статутом територіальної громади міста Чернігова, необхідно зібрати 

більше 20 тис. підписів жителів міста, що абсолютно нереально. Тому громадські 

активісти пропонують внести відповідні зміни до Статуту територіальної громади 

міста Чернігова та зменшити кількість підписів до трьохсот [179]. 
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Крім того, ініціювання відповідного об’єднання можливе й органами 

самоорганізації населення, однак їх діяльність теж суттєво гальмується на 

законодавчому рівні, оскільки не створено передумов на місцевому рівні для їх 

ефективного розвитку. Для цього потрібно активізувати на рівні територіальних 

громад процедури внесення місцевих ініціатив, зокрема тих, що стосуються питання 

об’єднання. Такі місцеві ініціативи мають бути максимально реальними, 

доступними і демократичними. Окрім цього, повинна ефективно розвиватися і 

функціонувати самоорганізація населення – діяльність будинкових, вуличних, 

квартальних і районних комітетів. 

При цьому варто пам’ятати, що однією з умов об’єднання є «якість та 

доступність публічних послуг», яка не може бути нижчою, ніж до об’єднання. Так, 

за результатами опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи імені 

Ілька Кучеріва» з 19 по 24 грудня 2014 р. на замовлення Центру політико-правових 

реформ, якість надання адміністративних послуг в Україні в цілому позитивно 

оцінюють тільки 5 % населення. Вважаємо, що тільки члени територіальних громад 

мають визначати якість та доступність цих послуг. Важливо не цементувати 

проблеми неякісного надання відповідних послуг чи примітивно змінювати вивіски 

державних реєстраторів, а паралельно діагностувати цю якість і покращувати її 

через практичну передачу повноважень представницьким органам місцевого 

самоврядування, активізацію діяльності самої територіальної громади та органів 

самоорганізації населення.  

Реформа децентралізації влади без ініціативи знизу – від жителів громад – не 

зможе бути реалізована належним чином. Основним елементом реалізації реформи є 

самоорганізація населення. Як зазначає М. І. Ставнійчук, «самоорганізація на 

місцевому рівні – це джерело формування активної позиції та відповідальності 

людей за свої дії, що, у тому числі, дуже важливо для проведення чесних місцевих 

виборів» [701].  

Ухвалений Верховною Радою України 11 липня 2001 р. Закон України «Про 

органи самоорганізації населення» [614], на жаль, окремими положеннями 

суперечить Конституції та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 
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Крім цього, він не зміг належним чином унормувати правовий статус органів 

самоорганізації населення, встановив надзвичайно складну процедуру їх створення, 

а також не закріпив належні гарантії для забезпечення їх ефективної діяльності.  

Така ситуація на практиці ставить під загрозу створення та існування органів 

самоорганізації населення, оскільки наявність нормативних прогалин, нечіткість та 

неоднозначність формулювань щодо порядку створення та забезпечення їх 

діяльності породжують численні протести прокуратури, судові процеси і не дають 

членам територіальних громад сіл, селищ та міст спільно вирішувати важливі 

місцеві проблеми за місцем свого проживання. Прийняття нового Закону «Про 

органи самоорганізації населення» має стимулювати процеси розвитку 

демократичного врядування в Україні, а також підвищити ступінь довіри 

громадськості до органів та посадових осіб місцевого самоврядування [615].  

Не можна залишити поза увагою такий дієвий зв'язок з територіальною 

громадою як громадські обговорення, які можуть відбуватися у формі громадських 

слухань, зборів громадян чи інших форм консультацій. Окреслені питання мають 

регулюватися положеннями статутів територіальних громад. Зокрема, що стосується 

громадських обговорень з питань добровільних об’єднань територіальних громад, то 

варто розробити модельні проекти положень про порядок проведення громадських 

обговорень з цих питань. Такі проекти мають чітко та детально визначати 

послідовність розгляду ініціативи із такого об’єднання, а також внесення і 

врахування відповідних пропозицій. Також передбачити, у якій формі мають 

проводитися консультації з громадськістю. Вважаємо найбільш ефективним 

публічне громадське обговорення, а не тільки вивчення громадської думки шляхом 

проведення соціологічних опитувань, електронних консультацій, Інтернет-

конференцій тощо. 

Одним із дієвих способів вияву настроїв територіальних громад щодо їх 

об’єднання міг би стати місцевий референдум. Однак, за відсутності законодавчого 

регулювання процедури організації та проведення місцевих референдумів в Україні, 

прийняти відповідне рішення про підтримку об’єднання громад є неможливим.  
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Така законодавча прогалина суперечить європейським стандартам демократії 

та суттєво стримує розвиток інституту місцевого самоврядування, ініціативу 

територіальних громад щодо пошуку шляхів реалізації соціальних прав на 

відповідному місцевому рівні шляхом вирішення питань місцевого значення. 

Розвиток соціальної функції місцевого самоврядування безпосередньо 

залежить від визначення ролі самої територіальної громади у реалізації її соціальних 

прав та інтересів. Яскравим прикладом є активна участь представників 

територіальних громад у вирішенні питань житлово-комунального господарства. Як 

зазначає А. С. Крупник, покращити стан справ можливо, якщо створити передумови 

для всебічного залучення до цього процесу громадян та їх об’єднань до планування 

робіт, формування і встановлення тарифів, контролю за наданням послуг та 

використання коштів, запобігання зловживання у цій сфері [386, c. 43]. Так, 

позитивною є муніципальна практика щодо контролю за якістю виконання робіт з 

поточних та капітальних ремонтів житлового фонду комунальної власності з боку 

органів самоорганізації населення. Такий механізм передбачений рішеннями 

відповідних органів місцевого самоврядування, зокрема Рішенням Київської міської 

ради «Про затвердження Положення про здійснення органами самоорганізації 

населення контролю за якістю проведення ремонтів у житлових будинках, 

переданих до сфери управління районних в місті Києві державних адміністрацій» 

від 13 листопада 2014 р. № 372/372 [603]. В Одесі відкрили так звану школу 

громадських інспекторів житлово-комунального господарства, кандидатури мають 

направляти будинкові комітети, а також ініціативні групи мешканців будинків. Цей 

проект сприяє розвитку громадського контролю та участі громадян у розвитку 

громад, адже у випадку прийняття нового Закону «Про житлово-комунальні 

послуги» мешканці матимуть змогу самі визначати, хто буде обслуговувати їх 

будинок. У Луцьку напрацьовують місцеві акти, які підвищать якість житлово-

комунальних послуг, забезпечать прозорість та новий рівень взаємодії і відкритості 

у відносинах між споживачами та надавачами відповідних послуг у сфері житлово-

комунального господарства. Так, «Програмою реформування та розвитку житлово-

комунального господарства у місті Миколаєві на 2015–2019 роки» передбачені 
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завдання та заходи зі створення та запровадження дієвого механізму контролю 

якості житлово-комунальних послуг споживачами та їх представниками – органами 

самоорганізації населення та громадськими об’єднаннями [178].  

Важливою складовою реалізації соціальної функції місцевого самоврядування 

є забезпечення соціальних прав та соціальної адаптації вимушених переселенців. 

Адже найскладнішими соціальними проблемами, з якими стикаються переселенці зі 

Сходу України та АРК є забезпечення житлом, охорона здоров’я та 

працевлаштування. Так, за офіційними даними на Волині зареєстровано 

1903 родини (3621 особа) [747]. Соціалізація та інтеграція цієї категорії осіб у 

повсякденне життя вимагає об’єднання зусиль усіх органів влади, у тому числі й 

представників територіальних громад, волонтерів, соціальних працівників, а також 

органів самоорганізації населення. Тому необхідно активізувати зусилля щодо 

надання первинної допомоги тимчасово переміщеним особам. Першочерговим 

завданням тут стає просвітницька робота серед переміщених осіб, яка полягає в 

донесенні до них основних положень Закону України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» з метою надання підтримки та забезпечення 

взаємодії із соціумом на рівних правах та при рівних можливостях [238, с. 38–39].  

Таким чином, будь-яке реформування у сфері місцевого самоврядування буде 

малоефективним без можливості затвердження відповідних рішень самими членами 

територіальних громад на місцевих референдумах чи безпосередньої участі 

населення в ініціюванні та обговоренні актуальних соціальних, економічних та 

інших питань місцевого значення, а будь-яка реформа залишатиметься черговою 

фасадною реформою, яка не приживеться на рівні сільських, селищних та міських 

громад. Тому важливим завданням муніципальної реформи є активізація та 

реанімування механізмів місцевої демократії та самоорганізації населення, які вкрай 

необхідні для реалізації соціальної функції місцевого самоврядування та її 

подальшого розвитку.  
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Висновки до Розділу 3 

 

1. Основою генезису муніципальної влади вважаємо локальний інтерес, 

який є видом загального інтересу, що реалізується в державно організованому 

суспільстві за допомогою місцевого самоврядування та за своїм характером є 

соціальним. Місцеве самоврядування, яке розуміється як «управління самим собою» 

передбачає усвідомлену та цілеспрямовану діяльність членів територіальних громад 

щодо облаштування власного існування, створення соціально-економічних умов 

організації «гідного життя». Така реалізація можлива тільки за активної участі всієї 

територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення. Тому одним з 

основоположних та визначальних принципів функціонування місцевого 

самоврядування має бути принцип урахування інтересів територіальних громад, що 

повністю відповідатиме міжнародним стандартам місцевої демократії.  

2. Визначення соціальних інтересів територіальних громад є похідним із самої 

природи місцевого самоврядування, основного його об’єкта – питань місцевого 

значення, перелік яких, як і перелік соціальних інтересів та соціальних потреб є 

невичерпним та залежить від рівня розвитку суспільства та держави в цілому. 

В основі будь-якого соціального інтересу має бути законний інтерес особистості.  

3. Індивідуальні інтереси жителів – членів територіальних громад можуть бути 

враховані та реалізовані лише в межах локального співтовариства в контексті 

реалізації його основних прав, свобод і обов’язків, визначених чинним 

законодавством. Лише муніципальна влада здатна поєднати індивідуальні та групові 

інтереси жителів – членів відповідних територіальних громад, забезпечити 

гармонізацію та симбіоз інтересів відповідної території, інтересів самої 

територіальної громади (колективних інтересів) з інтересами окремо взятої 

особистості. 

4. Місцеве самоврядування як інститут демократичної, соціально-правової 

держави, реалізуючи соціальні інтереси територіальних громад, забезпечує і 

реалізацію загальносоціальних інтересів, які базуються на принципах соціальної 

справедливості, рівності та свободи і мають на меті загальне піднесення добробуту, 
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що можливе тільки шляхом реалізації соціально-економічних прав, які в кінцевому 

результаті гарантуватимуть гідний людини прожитковий мінімум та певні види 

соціального забезпечення. При цьому перевагою місцевого самоврядування є, з 

одного боку, відкритість та доступність кожного члена територіальної громади до 

персонально сформованого представницького органу, який підзвітний та 

підконтрольний винятково відповідній громаді, з другого, – можливість своєчасного 

реагування на соціальні проблеми кожного мешканця, забезпечення адресності 

соціального захисту населення, досягнення відповідного рівня соціальної злагоди та 

громадянського миру.  

5. Поєднання індивідуальних та колективних інтересів яскраво демонструє 

саме реалізація соціальної функції місцевого самоврядування на рівні відповідних 

територіальних громад. Для формування громадянського суспільства важливим є 

забезпечення принципу соціального партнерства, який передбачає налагодження 

конструктивної взаємодії органів влади, суб’єктів господарської діяльності з 

представниками територіальних громад, їх представницькими органами не тільки в 

особі відповідних рад, а й органів самоорганізації населення, які діятимуть 

винятково в інтересах територіальної громади. При цьому передбачається 

встановлення балансу між державними інтересами та інтересами окремо взятих 

територіальних громад, що характеризується оптимальним співвідношенням таких 

інтересів для вироблення соціальної політики та прийняття відповідних рішень. 

Саме узгодження соціальних інтересів територіальних громад і суспільства, їх 

гармонізація стає визначальною умовою формування громадянського суспільства та 

подальшого розвитку України як соціальної держави.  

6. Основоположним принципом реалізації соціальних інтересів 

територіальних громад постає соціальний гуманізм, спрямований на створення умов 

та механізмів забезпечення громадянам гідного життя, соціального захисту, 

мінімізацію соціальних ризиків, а також створення умов для самореалізації 

потенціалу кожного представника відповідної територіальної громади. У свою чергу 

це пояснює необхідність муніципалізації соціальної політики, тобто поступової 

відмови від організації системи допомоги населенню в основному на 
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загальнодержавному рівні та делегування цієї функції на місцевий рівень місцевому 

самоврядуванню, що сприятиме оптимізації витрачання суспільних коштів, 

виділених на цілі соціального захисту, і концептуально відповідатиме принципу 

субсидіарності. 

7. Ефективним шляхом реалізації соціальних інтересів територіальних громад, 

задоволення їх соціальних потреб мають бути підтримка діяльності різних за 

спрямуванням громадських організацій; залучення територіальних громад до 

розробки, громадської експертизи проектів законодавчих актів, локальних актів, 

зокрема програм соціального розвитку; розробка механізму розміщення й укладання 

договорів державного та соціального замовлення; створення різноманітних спільних 

консультативно-дорадчих органів (експертних рад, комісій, груп тощо); ініціювання 

створення фондів соціальних витрат, що не підлягають оподаткуванню, спрямовані 

на забезпечення реалізації соціальних програм тощо.  

8. Саме муніципальна соціальна політика являє собою цілеспрямовану 

політику як комплекс заходів та основних напрямів діяльності, спрямованих на 

підтримку та розвиток певного соціального статусу населення, його оптимальний 

соціальний розвиток; на створення політико-правових, соціально-економічних та 

організаційних умов і гарантій для самореалізації особистості та розвитку 

громадянських об’єднань, рухів та ініціатив з метою найбільш повної реалізації 

соціального ресурсу людей.  

9. Соціальна політика є різномасштабною, оскільки реалізується на місцевому, 

регіональному та загальнодержавному рівні, та різноспрямованою, оскільки 

відображає складність соціальної структури соціуму, різноманітність соціальних 

груп та спільнот, на які вона спрямована. Муніципальна політика є, з одного боку, 

цілісною, бо її суб’єктом є вся територіальна громада, з другого, – 

диференційованою, адресною політикою, що покликана враховувати специфічні 

потреби та особливості соціально-демографічних та соціально-професійних груп 

населення.  

10. Ефективність соціальної політики залежить від показника рівня реалізації в 

суспільстві соціального захисту та соціальної захищеності громадян. Специфіка 
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муніципальної політики визначається особливістю самої адміністративно-

територіальної одиниці як соціально-територіальної цілісності, у якій соціальне і 

територіальне середовище перебувають в постійній безперервній взаємодії, як 

соціально-культурне середовище життєдіяльності людини, де безпосередньо 

реалізуються життєві потреби людей в житлово-комунальній сфері, сфері охорони 

здоров’я, сфері соціального захисту тощо. Таким чином, соціальна та економічна 

політика місцевої влади спрямована на забезпечення доступних та необхідних для 

сучасної людини умов життя, можливостей задоволення її соціальних потреб. 

11. Водночас муніципальна політика досить часто є суперечливою, що 

обумовлено дуалізмом місцевого самоврядування. З одного боку, інститут місцевого 

самоврядування виступає в якості первинного рівня системи управління, виконуючи 

функції посередника у відносинах між державними структурами та структурами 

громадянського суспільства, а з другого, – будучи основною формою 

самоорганізації громадян, місцеве самоврядування є механізмом функціонування і 

каталізатором розвитку громадянського суспільства. Сприяючи найбільш широкому 

та повному виразу потреб та інтересів різноманітних соціальних груп, цей інститут 

інтегрується в систему соціального представництва суспільства, рівень розвитку 

якої чинить суттєвий вплив на результативність громадянського суспільства.  

12. Реалізація концепції сталого розвитку в Україні на місцевому та 

регіональному рівнях неможлива без врахування соціальних інтересів та потреб 

людини в умовах сьогодення, дієвого інституту місцевого самоврядування та 

ефективної соціальної політики держави, яка має бути побудована на принципах 

раціональності, соціальної справедливості та соціальної безпеки. При цьому 

базовими принципами соціальної політики у територіальній громаді в умовах 

формування соціальної державності має бути передусім гарантування права 

кожному на доступ до повної інформації з різних питань, які є важливими для 

відповідної місцевої громади, а також права на висловлення своєї думки під час 

ухвалення важливих рішень, що впливають на майбутнє існування відповідної 

територіальної громади; розвиток відчуття приналежності до громади та заохочення 

громадян до особистої відповідальності за життєзабезпечення громади; врахування 
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важливості комунікації територіальних громад та їх представницьких органів, а 

також усвідомлення останніми того факту, що успіх будь-якої політики 

демократичної участі на місцевому рівні, у тому числі й соціальної політики, 

залежить від спільних зусиль усіх суб’єктів соціальної політики; удосконалення 

місцевої нормативно-правової бази та практики забезпечення активної участі 

представників територіальних громад у громадському житті на місцевому рівні з 

урахуванням механізму представницької демократії та форм прямої участі у процесі 

ухвалення рішень та управлінні місцевими справами, а також категорій громадян, 

які мають ускладнений доступ до участі у громадському житті або фактично 

залишаються поза межами життя громади, шляхом участі у розробці та реалізації 

соціальних проектів (створення спеціальних закладів підтримки та самодопомоги), 

які стосуються відповідної територіальної громади. 

13. Трансформація взаємовідносин територіальних громад, суспільства та 

держави вимагає зміни чинної моделі місцевого самоврядування. Необхідно 

відмовитися від дуалістичної моделі, яка суттєво стримує розвиток місцевого 

самоврядування та процес реалізації його основних функцій, усвідомити та 

закріпити у муніципальній практиці ідеї децентралізованої моделі місцевого 

самоврядування, яка виходить з того, що місцеве самоврядування повністю 

відокремлене від системи державної влади, а перетворення людського потенціалу в 

основний фактор розвитку соціуму є головним завданням здійснення місцевого 

самоврядування. 
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РОЗДІЛ 4 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

СОЦІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

 

4.1 Конституційно-правова характеристика механізму реалізації 

соціальної функції місцевого самоврядування 

 

Реальне та ефективне місцеве самоврядування в цілому та реалізація 

соціальної функції зокрема стає можливим за наявності певних правових, 

організаційних, матеріальних, фінансових та інших засобів, які передбачені чинним 

законодавством. Саме комплекс подібних засобів служить інструментом втілення в 

життя основних соціальних прав та соціальних інтересів жителів відповідних 

територій. Тому одним з пріоритетів сучасної науки муніципального права є 

розробка цілісної теорії механізму реалізації функцій муніципальної влади з 

урахуванням особливостей реалізації конкретно визначених функцій місцевого 

самоврядування.  

Проектуючи модель такого механізму, передусім потрібно виходити з 

правової природи місцевого самоврядування як окремого виду публічної влади та 

специфічного характеру основних напрямів і видів здійснення муніципальної влади 

в Україні, використовувати досвід інших галузей у дослідженні механізму реалізації 

функцій різних суб’єктів публічно-владних відносин. 

Якщо звернутися до загального трактування «механізм», то його можна 

розуміти, по-перше, як внутрішню будову, систему чого-небудь, по-друге, як метод, 

спосіб [124], по-третє, як сукупність станів і процесів, з яких складається певне 

явище [690, с. 204–205]. В державознавстві терміном «механізм державного 

управління» позначають 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 правління [436, с. 103]. 
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Політологічний енциклопедичний словник містить визначення механізму 

здійснення функцій держави як єдиної цілісної системи, яка складається з низки 

підсистем, і включає в себе усі вертикальні і горизонтальні державні зв’язки, що 

характеризують різні напрями і види державної діяльності (функції) державно 

організованого суспільства. Цю систему складають інституційні (статутарно 

оформлені) механізми, що являють собою сукупність органів, посадових осіб, 

організацій і інших інститутів держави, які утворюють його організаційну основу: 

політичну, організаційно-економічну, організаційно-соціальну, організаційно-

культурну тощо [551, с. 338].  

Теорія управління інтерпретує механізм як сукупність органів, засобів і 

способів (методів, прийомів, технологій) взаємодії між двома підсистемами 

організації – керівної та керованої [479, с. 123]; являє собою складну систему 

державних органів, організованих відповідно до визначених принципів здійснення 

завдань державного управління [27, с. 153; 734, с. 71; 733, с. 20; 397, с. 78]; 

сукупність цілей, функцій, принципів та методів, взаємодія яких забезпечує 

ефективність функціонування.  

Досліджуючи окремі питання державного регулювання та управління, 

М. Х. Корецький [360, с. 8] та В. С. Плєтніков [543, с. 11] визначали механізм 

державного регулювання економіки як систему засобів, важелів, методів та 

стимулів, за допомогою яких держава регулює економічні процеси, забезпечує 

реалізацію соціально-економічних і правових функцій. Тобто державний механізм 

включає політико-правові, організаційно-управлінські засоби і важелі управління 

(регулювання) господарською діяльністю суб’єктів ринкової економіки.  

Позитивним у дослідженні механізму реалізації соціальної функції місцевого 

самоврядування є досвід вітчизняної науки в розробці механізму держави, 

державного управління тощо.  

Так, в сучасному державознавстві категорія «механізм держави» 

використовується для відображення відповідних державно-правових явищ, процесів 

і дій. Йдеться про свого роду «кістяк» держави, про її опорну конструкцію, без чого 

не можна домогтися її стійкості й цілеспрямованого впливу на політичні, 
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економічні, соціальні, культурні та інші процеси [724, с. 105]. При цьому, як слушно 

зазначає Ю. С. Шемшученко, державний лад як форма організації держави 

безпосередньо проявляється у відповідному конституційно-правовому механізмі, 

який опосередковується «конституцією» держави з її відповідним устроєм та 

організацією. А сам конституційно-правовий механізм держави, на думку видатного 

вченого-конституціоналіста, є системою її органів і організацій та інших інститутів, 

які складають організаційно-правові, організаційно-економічні та інші організаційні 

основи [346, с. 15, 16].  

Не викликає сумніву положення про те, що всебічне і повне уявлення про 

функції держави неможливе без знання механізму їх здійснення, тобто елементів, 

суб’єктів державної діяльності. Цілком природно, що держава здійснює свої функції 

передусім завдяки власному механізму – механізму держави [50, с. 4–7; 301; 776; 

789, с. 53]. Він утворюється відповідно до завдань, що стоять перед державою та 

цілями для реалізацій функцій. У цьому випадку механізм держави має бути 

адекватним функціям. Механізм – це певні системи або структури, яким властиві 

відповідні функції [419, с. 199–200].  

Свого часу у механізм здійснення функцій держави включали елементи, 

суб’єкти державної діяльності – державні органи і організації, а також правові акти, 

якими керуються у своїй діяльності [200, с. 185; 355, с. 30; 354; 489; 549, с. 46; 545; 

792, с. 8, 138; 822, с. 57, 59].  

Аналогічне бачення властиве й сучасним теоретикам вітчизняної юридичної 

науки, які  визначають механізм держави як систему нормативно визначених, 

взаємодіючих органів та організацій держави, створених для реалізації її завдань і 

функцій та наділених спеціальними повноваженнями у відповідній сфері 

діяльності[92, с. 146; 281, с. 116]. О. Ф. Скакун звертає увагу на те, що механізм 

держави має розглядатися не як проста сукупність його складових елементів 

(державних органів, організацій, установ), а як система цих елементів, 

функціонально сумісних, узгоджених між собою і системою в цілому, котрі 

постійно оновлюються для підтримання своєї основної функції – управління. Тобто, 

це взаємодіюча, динамічна і дієва система, за допомогою якої функціонує держава, 
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здійснюється управління суспільством (по суті, механізм держави створюється для 

виконання її функцій) [683, с. 87]. Близькими щодо розуміння сутності механізму 

держави є й погляди Р. Р. Вахітової [122, с. 8], Т. М. Радька [650, с. 208], 

В. С. Нерсесянца [496, с. 264], В. Я. Любашиця [427, с. 145] та ін. 

Як зазначає один з дослідників функцій сучасної держави, О. М. Лощихін, 

людський вимір проблематики функціонування механізму й апарату держави є 

методологічною основою, що дає можливість предметніше аналізувати нові для 

юридичної науки, однак надзвичайно актуальні, важливі й доволі складні питання 

його кадрового забезпечення, організації і проходження державної служби, 

бюрократії тощо [419, с. 206]. 

Вважаємо, що саме гуманістичний підхід повинен переважати й під час 

розробки механізму реалізації соціальної функції місцевого самоврядування, 

оскільки соціальні функції реалізуються самими суб’єктами місцевого 

самоврядування та мають на меті реалізацію їх соціальних прав та інтересів [233, 

с. 397–398].  

Так, дослідження концептуальних проблем функціонування сучасної держави 

у сфері економіки дозволяє розглядати механізм реалізації економічної функції 

сучасної держави як комплексне системне утворення, що характеризується єдністю 

організаційних (інституціональних), нормативно регулятивних, бюджетно-

фінансових, фіскальних, грошово-кредитних та інших способів і засобів 

матеріалізації економічної влади держави та політики держави в економічній сфері 

та інших, пов’язаних з нею сферах суспільного життя…[418, с. 321]. Розглядаючи 

теоретичні основи механізму реалізації екологічної функції держави, 

Н. М. Нестеренко до останнього включає систему правових, організаційних, 

економічних, технічних та інших засобів, що застосовуються людиною, 

суспільством і державою, і спрямовані на охорону навколишнього природного 

середовища, забезпечення раціонального природокористування, забезпечення 

екологічної безпеки, дотримання екологічного правопорядку [497, с. 10, 11]. 

Досліджуючи соціальну функцію держави, С. Є. Коробов зазначає, що 

механізм реалізації соціальної функції держави повинен враховувати специфіку 
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перехідного періоду і включати наступні елементи: державні соціальні гарантії 

(соціальне забезпечення); соціальну підтримку (тимчасову адресну допомогу); 

соціальний самозахист громадян (обов’язкове та добровільне соціальне страхування, 

недержавні соціальні та пенсійні фонди) [363, с. 13]. Натомість аналіз соціальної 

функції держави як забезпечення соціальної політики громадян, створення умов для 

повного здійснення їх права на працю, життєвий достатній рівень, зняття і 

пом’якшення соціальних суперечностей шляхом гуманної та справедливої 

соціальної політики; поліпшення її ефективності Т. І. Свинаренко, Г. О. Звягінцева, 

зводять до фінансового механізму. Фінансовий механізм, на їх думку, є складовою 

господарського механізму та являє собою сукупність форм і методів створення та 

використання фондів фінансових ресурсів для забезпечення потреб державних 

структур, суб’єктів, які господарюють, і населення в цілому [668]. 

Інтерпретуючи механізм здійснення державної політики у сфері забезпечення 

захисту прав дитини, І. В. Цибуліна розрізняє її правовий та організаційний 

механізм[785, с. 55]. Рефлексія механізму реалізації соціальної функції української 

держави у сфері охорони дитинства дозволяє О. В. Темченку розглядати структуру 

державно-правового механізму охорони дитинства як сукупність трьох 

взаємозалежних підсистем: політико-програмової, нормативної та 

інституціональної. Так, політико-програмову підсистему механізму охорони 

дитинства складають державні цільові програми. Нормативну підсистему 

становлять правові норми, які є частиною нової комплексної галузі – ювенального 

права [723; 383, с. 36]. Інституціональна складова структури включає: державні 

органи; органи місцевого самоврядування; об’єднання громадян та інші інституції 

громадянського суспільства; інститут сім’ї (осіб та установ, які виступають в ролі 

батьків); міжнародні органи та організації, що працюють у сфері охорони дитинства 

та захисту прав дітей [723]. В. Малишев вважає, що саме державна складова є 

головним субмеханізмом у конституційно-правовому механізмі охорони та захисту 

материнства та дитинства [438]. 

Більшість авторів, розглядаючи механізм сучасної держави, відображають і 

роль місцевого самоврядування в реалізації її функцій. Зокрема, О. Ю. Оболенський, 



 278 

досліджуючи організаційний механізм регулювання економіки, розглядає механізм 

держави як пройняту єдиними, законодавчо закріпленими принципами, засновану на 

розподілі влади і наявності необхідних матеріальних придатків систему органів 

державної влади та місцевого самоврядування, яка здійснює або забезпечує 

здійснення завдань і функцій держави [505, с. 11]. Вважаємо, що функції держави 

реалізуються у сфері місцевого самоврядування, їх ефективність підтверджується 

рівнем життя населення відповідних територій. При цьому основний тягар щодо 

забезпечення функціонування відповідної інфраструктури лягає на плечі усіх 

суб’єктів місцевого самоврядування.  

Аналіз функцій держави у сфері місцевого самоврядування у Г. В. Падалко 

дозволяє розглянути конституційно-правовий механізм реалізації функцій держави у 

сфері місцевого самоврядування як комплексне системне утворення, що 

характеризується єдністю організаційних (інституціональних), нормативно-

регулятивних, матеріально-технічних, бюджетно-фінансових, ідеологічних і 

соціально-культурних способів і засобів матеріалізації публічної політичної 

державної влади і політики держави, що обумовлює її демократичний і правовий 

характер, соціально орієнтовану визначеність і предметність. Форми організації і 

структура конституційного механізму здійснення функцій держави детерміновані 

сутністю і змістом тих функцій, що вони виконують. У зв’язку з цим саме сутність і 

зміст функцій держави у сфері місцевого самоврядування обумовлюють конкретну 

конфігурацію механізму її здійснення, елементний склад і принципи взаємодії між 

ними [529, с. 14]. 

Вищезазначене є яскравим свідченням того, що механізм реалізації соціальної 

функції місцевого самоврядування є складним та системним утворенням, що 

органічно поєднує у собі різні складові елементи.  

У процесі сучасної розробки його теоретико-правової моделі так само не 

можна залишити поза увагою погляди вчених радянського періоду, які 

досліджували механізм реалізації функцій місцевих рад, що на той час були 

органами державної влади та знаходилися в єдиній вертикалі виконавчої влади [54, 

с. 61; 460, с. 13; 820, с. 129; 693, с. 47].  
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Заслуговує на увагу підхід В. Ф. Погорілка, який абсолютно справедливо 

включав у поняття «механізм державної влади» суб’єкти і об’єкти, способи, засоби 

та умови здійснення. Відповідно до цього вчений розрізняв організаційний 

механізм; нормативно-правовий механізм; інформаційний механізм; бюджетно-

фінансовий механізм; територіальні основи державної влади – територіальний 

устрій… [512, с. 25, 26]. Зазначені концептуальні розробки відображені в сучасних 

дослідженнях функцій місцевого самоврядування, зокрема теорії становлення та 

розвитку муніципальної влади в Україні.  

Так, І. О. Дехтярьова [208, с. 11, 12], Н. В. Камінська [311] справедливо 

стверджують, що потенціал місцевого самоврядування реалізується завдяки 

відповідним механізмам – засобам, застосування яких призведе до досягнення 

поставлених цілей (якісні управлінські послуги, забезпечення життєдіяльності 

громадян, ефективна діяльність органу місцевого самоврядування тощо). 

Найважливішими з них є організаційний, правовий, фінансово-економічний та 

інформаційний.  

Є. П. Бабенков розглядає механізм здійснення місцевого самоврядування як 

комплексну системну категорію, що відображає сукупність організаційних, 

матеріальних, фінансових та інших засобів, об’єднаних загальною метою реалізації 

інтересів окремої людини, територіальної громади та узгодження їх з 

загальнодержавними. Серед елементів організаційної складової механізму 

функціонування системи місцевого самоврядування він пропонує виділяти 

структуру, цілі, повноваження, принципи діяльності, форми та методи діяльності, 

кадрове забезпечення [30, с. 6]. 

Водночас І. Б. Ковтун вважає механізм реалізації повноважень органів 

місцевого самоврядування регіонального рівня сукупністю взаємопов’язаних і 

взаємообумовлених організаційних, правових, матеріально-фінансових, політичних 

та інформаційних засобів, за допомогою яких відбувається вплив районних та 

обласних рад на ті суспільні відносини, що знаходяться в межах повноважень цих 

органів. Автор виокремлює правові, матеріально-фінансові, політичні та 

інформаційні засоби механізму реалізації повноважень органів місцевого 
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самоврядування на регіональному рівні та пропонує враховувати наступне: по-

перше, поняття механізму повинно використовуватися для характеристики 

важливих, масштабних і водночас локальних, чітко окреслених, із вираженою 

динамікою явищ і утворень всередині системи регулювання відносин місцевого 

самоврядування, що мають стійкі структурні та функціональні зв’язки своїх 

елементів і спрямовані на вирішення того чи іншого питання місцевого життя, тобто 

своєрідних вузлів або блоків вказаної системи; по-друге, основну увагу доцільно 

акцентувати не тільки на структурі, але й на динаміці функціонування механізму в 

процесі реалізації повноважень органів місцевого самоврядування. Елементи (склад) 

механізму реалізації можуть вивчатися крізь призму того, наскільки це пояснює 

властивості їх прояву в процесі реалізації, визначає особливості структури і 

динаміки цього механізму [329, с. 393]. 

Таким чином, не викликає сумнівів, що місцеве самоврядування реалізується 

за допомогою певних правових, організаційних, матеріальних, фінансових тощо 

засобів, що служитимуть реалізації його завдань та функцій.  

Отже, підкреслимо, що структура механізму реалізації функцій місцевого 

самоврядування значною мірою детермінована сутністю та змістом функцій, які 

воно здійснює. У зв’язку з цим саме сутність та зміст функцій місцевого 

самоврядування детермінують конкретну конфігурацію механізму їх реалізації, 

елементний склад та принципи взаємодії між цими елементами.  

Крім того, поняття механізму реалізації соціальної функції нерозривно 

пов’язане з поняттям основ місцевого самоврядування. Саме основи місцевого 

самоврядування відображають особливості й специфіку регулювання суспільних 

відносин на локально-регіональному рівні та постають сукупністю важливих 

системоутворюючих елементів, які перебувають у нерозривному постійному зв’язку 

й становлять його фундамент. Такими основами є демографічна, ідеологічна, 

соціальна, територіальна, правова, організаційна, матеріально-технічна, бюджетно-

фінансова тощо. Поняттю основ місцевого самоврядування та їх характеристиці 

приділена значна увага у науці муніципального права [21, с. 114–171; 119, с. 115–
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165; 138, с. 113–148;  161, с. 50–156;  399, с. 199–336; 817, с. 89–113;  483, с. 60–105; 

338–437] та ін. 

Необхідно зазначити, що незважаючи на фундаментальність досліджень 

загальних проблем механізму функціонування муніципальної влади в Україні в 

цілому та окремих структурних елементів системи місцевого самоврядування 

зокрема, у вітчизняній науці муніципального права дотепер відсутні ґрунтовні 

дослідження механізму реалізації соціальної функції місцевого самоврядування, 

його структурних елементів, їх взаємодії між собою, та, що не менш важливо, 

конструктивні пропозиції щодо шляхів його удосконалення у сучасних умовах 

формування в Україні громадянського суспільства та розвитку соціальної 

державності. Вважаємо, саме на реалізацію соціальної функції спрямована 

діяльність усіх складових системи місцевого самоврядування, починаючи із 

територіальної громади та закінчуючи органами самоорганізації населення, а також 

використовуючи усі встановлені правовими нормами форми участі кожного 

мешканця відповідної території у вирішенні проблем соціально-економічного 

характеру. Виходячи з цього, до основних структурних елементів механізму 

реалізації соціальної функції місцевого самоврядування зараховуємо його правові, 

демографічні, гуманістичні, соціальні, територіальні, організаційні та матеріально-

фінансові складові [232, с. 50, 51]. Що стосується правової складової механізму 

реалізації соціальної функції, то вони є основоположними та визначальними, 

оскільки обумовлюють характер та сутність усіх інших.  

В Україні триває пошук оптимальної моделі організації публічної влади, 

встановлення принципово нової децентралізованої системи управління, закріплення 

сучасних основ взаємовідносин органів державної виконавчої влади та місцевого 

самоврядування, які мають будуватися не на принципах субординації (властивій 

урядовій вертикалі), а на принципах правової, організаційної та матеріально-

фінансової самостійності інституту місцевого самоврядування.  

У свою чергу, це свідчить про те, що механізм реалізації соціальної функції 

повинен містити не просто правові, а політико-правові складові. Під політико-

правовою основою механізму реалізації соціальної функції місцевого 
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самоврядування необхідно розуміти законодавчо визначений курс держави на 

зміцнення інституту місцевого самоврядування, державно-правову стратегію щодо 

децентралізації влади, розвитку локальної демократії та інших засад громадянського 

суспільства в контексті інтеграції України в європейське співтовариство шляхом 

внесення істотних змін до Конституції України, вдосконалення норм чинного 

законодавства та прийняття якісно нових законодавчих актів, які сприятимуть 

реалізації соціальних прав та соціальних інтересів відповідних територіальних 

громад усіма суб’єктами місцевого самоврядування.  

Крім цього, варто зазначити й той факт, що таке покращення рівня правового 

регулювання суспільних відносин, що виникають та діють в процесі реалізації 

соціальних прав у сфері соціального забезпечення, житлово-комунальних послуг, 

охорони здоров’я тощо має відображатися й в процесі локальної нормотворчості, 

зокрема міститися в статутах територіальних громад, а також рішеннях як 

представницьких органів місцевого самоврядування, так і рішеннях самої 

територіальної громади, прийнятих зокрема загальними зборами громадян, або ж які 

є результатом місцевих ініціатив та громадських слухань. Тобто, правове 

регулювання питань соціально-економічного характеру не можливе без участі самих 

мешканців відповідної території. Тому обов’язковими елементами є демографічна та 

гуманістична складові механізму. 

Людина не повинна виступати тільки об’єктом управління, оскільки 

лібералізація її відносин з державою перетворює її за умов соціально-ринкового 

суспільства на найголовніший суб’єкт управління. Саме така концепція закладена у 

Конституції України. І якщо зміцнювати тільки вертикаль державної влади, то це 

означатиме поступовий відхід від демократичного устрою. Головна умова 

самоврядування – повна відповідальність перед населенням, інтереси якого воно 

представляє, за вирішення усіх питань місцевого значення, за наявності необхідних 

важелів керування, які гарантуються державою за її законами. Об’єднання інтересів 

держави і людини, їх законодавче закріплення дасть змогу сформувати правовий 

простір, у якому нормально взаємодіяли б різні гілки влади та рівні управління.  
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Під гуманістичною складовою необхідно розуміти передусім основоположні 

принципи, що закріплюють права і свободи людини в якості найвищої цінності, які 

повинні визначати сутність, зміст та діяльність місцевого самоврядування. 

Гуманізм – своєрідний визначальний принцип всього місцевого самоврядування, як 

і конституційного ладу в цілому. При цьому вважаємо, що вся система місцевого 

самоврядування повинна функціонувати саме для забезпечення прав та свобод 

людини та громадянина, створення усіх необхідних умов їх реалізації та захисту. 

Прийняття будь-якого рішення, спрямованого на реалізацію того чи іншого 

соціального права, не може порушувати інші права та свободи або ж законні 

інтереси певних груп громадян.  

Конституція України закріпила, що Україна є соціальною державою, політика 

якої має бути спрямована на створення умов, які забезпечують гідне існування та 

вільний розвиток людини. Зазначена конституційна норма повною мірою 

відноситься до місцевого самоврядування, до його представницьких органів, 

посадових осіб, обов’язком яких є турбота про соціальну справедливість, 

благополуччя мешканців відповідної території, їх соціальна захищеність. 

В соціальній державі місцеве самоврядування теж має бути соціальним. Саме це є 

одним з правових принципів місцевого самоврядування, однією з його правових 

основ.  

У політиці в основу забезпечення гідного життя покладена діалектична 

єдність двох соціальних начал: створення умов для нормальної роботи більшості 

членів територіальних громад і пряма соціальна підтримка тих людей, які з певних, 

не залежних від них причин не в змозі реалізувати своє право на працю. Виходячи з 

цього, соціальною складовою механізму реалізації соціальної функції є сукупність 

правових норм – принципів, які закріплюють та регулюють соціальну політику 

місцевого самоврядування, спрямовану на створення умов, що забезпечать гідне 

існування та вільний розвиток кожного мешканця відповідної території шляхом 

надання якісних соціальних послуг. Своєю чергою це повністю відповідає 

міжнародним стандартам, зокрема відповідно до ст. 11 Міжнародного Пакту про 

економічні, соціальні і культурні права державними органами та органами місцевого 
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самоврядування повинні забезпечуватися також право кожного на достатній 

життєвий рівень для нього самого та його сім’ї, що включає також достатнє 

харчування, одяг, житло та на безперервне покращення умов життя. 

Місцеве самоврядування – це специфічний рівень влади, особлива форма її 

здійснення, яка передбачає інші принципи організації і взаємодії муніципальних 

органів влади, аніж ті, що характеризують побудову державної системи управління. 

Але водночас місцеве самоврядування функціонує у межах певних 

територіальних одиниць, які становлять територіальну основу механізму реалізації 

соціальної функції. 

Питання щодо територіальної основи механізму функціонування місцевого 

самоврядування викликає значну зацікавленість як вітчизняної науки, так і 

представників власне муніципальних органів, органів виконавчої влади та особливо 

законодавця, оскільки визріла потреба внесення змін до Конституції України саме в 

частині зміцнення муніципальної влади. 

За участю науковців напрацьовано низку концепцій реформування місцевого 

самоврядування, вдосконалення системи територіальної організації влади в Україні, 

зокрема: проект концепції реформи місцевого самоврядування, Концепція реформи 

адміністративно-територіального устрою України, яка визначає основні засади 

організації адміністративно-територіального устрою та формування 

адміністративно-територіальних утворень, їхню типологію; організацію публічної 

влади на відповідних рівнях; законодавче забезпечення та етапи проведення 

адміністративно-територіальної реформи. Водночас розроблено низку 

законопроектів, які мають на меті реформування територіальної основи місцевого 

самоврядування шляхом укрупнення. 

Розглядаючи громаду як базовий рівень адміністративно-територіального 

устрою, А. Ткачук пропонує запровадити наступні рівні: 1 – АКР, області, міста-

регіони; 2 – райони та міста-райони; 3 – громада [455]. Систему адміністративно-

територіального устрою України мають складати громади, райони та регіони. 

Забезпечити самодостатність територіальних громад можна шляхом укрупнення. Це 

дозволило б розв’язати низку соціально-економічних проблем. Зокрема, розширення 
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меж міст за рахунок прилеглих територій, які належать селам, селищам, покращення 

стану місцевих фінансів шляхом розширення переліку об’єктів оподаткування, а 

також вирішення нагальної проблеми катастрофічної нестачі землі для задоволення 

одного з найнеобхідніших прав кожного члена територіальної громади – права на 

житло.  

Ця пропозиція знайшла своє логічне продовження в законопроекті про 

внесення змін до Конституції України, запропонованому на розгляд Верховної Ради 

України Президентом П. О. Порошенком, у якому саме громади є низовим рівнем 

адміністративно-територіального устрою України [649]. Концепція адміністративно-

територіальної реформи теж базується на ідеї укрупнення територій. Пропонується, 

що окрема територіальна громада не може бути меншою за три тисячі осіб. Важливо 

відзначити, що одним з принципів, який покладено в основу реформування, є 

своєчасне надання допомоги мешканцям відповідної території. Так, береться до 

уваги доступність медичної допомоги та оперативність у випадку пожежі. 

Відповідно, центр району повинен знаходитися в такому місці, щоб швидка та 

пожежна могли прибути на виклик не більше, ніж за двадцять хвилин. Крім того, 

розташування самих органів місцевого самоврядування повинне забезпечити 

доступність отримання адміністративних та соціальних послуг для населення.  

Зокрема, Р. П. Безсмертний переконаний, що громада повинна налічувати не 

менш як 5 тис. мешканців та є прихильником трирівневої системи адміністративно-

територіального устрою, яка має складатись із громади; району, міста-району (не 

менш як 70 тис. мешканців); регіону, міста-регіону (із населенням не менш як 

750 тис. (наприклад, Харків, Одеса, Львів тощо). Формування 33 регіонів, на думку 

автора, сприятиме підвищенню рівня надання послуг громадянам [81, с. 43–45]. 

Прихильником збереження трирівневого устрою (регіони, департаменти або округи; 

райони, міста, міста-райони та рівень громади й поселення) є також В. А. Негода, 

котрий пропонує відійти від схеми, за якою в громаді має бути не менше як 5 тис. 

осіб, а всім поселенням із статусом населених пунктів надати статус поселень. 

Райони пропонується створювати на базі наявних, але великі райони необхідно 

зменшити. Створення департаментів та округів автор вважає доцільним у районах із 
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кількістю жителів 8–10 тис., де буде сконцентровано органи державної влади, що 

дасть можливість чітко відокремити повноваження органів місцевого 

самоврядування від повноважень державних органів [454, с. 69–71]. 

П. Масляк пропонує головною структурно-територіальною одиницею вважати 

регіон, що складався б з 70–90 громад. Посилаючись на досвід Франції, він вважає 

за доцільне поділити територію України на 99 округів або регіонів замість наявних 

25 областей, в результаті цього зникнуть громіздкі територіальні утворення і 

зменшиться бюрократія [287, с. 195]. 

Деякі дослідники приділяли значну увагу проблемі вдосконалення середнього 

та базового рівня адміністративно-територіальних одиниць. Так, А. Доценко 

схиляється до думки про необхідність запровадження таких категорій міст: 

найбільші міста (з населенням 1 млн. і більше) – міжрегіонального значення; крупні 

міста (від 500 тис. до 1 млн осіб) – регіонального значення; великі міста (250–

500 тис. осіб) – локального значення; невеликі або середні міста (50–250 тис. осіб) – 

спеціалізовані промислово-транспортні центри; малі міста (20–50 тис. осіб) – 

місцевого значення [223, с. 8]. Досліджуючи конституційно-правовий статус міст в 

Україні, В. Шкабаро обґрунтовує необхідність прийняття низки законів («Про 

статус міста в Україні», «Про міста-обласні центри», «Про малі міста України», 

«Про історичні міста України» та ін.) під час проведення адміністративно-

територіальної реформи, які сприяли б оптимальній реалізації правового статусу 

міста, розмежуванню функцій між органами державної влади та місцевого 

самоврядування, а також закріпленню за міським самоврядуванням певних видів 

податків та місцевих зборів, створили механізм отримання державних дотацій та 

позик [814, с. 10]. 

Щодо статусу сіл як базових адміністративно-територіальних одиниць, 

А. Доценко пропонує виокремити головні категорії, типи та групи сільських 

поселень. Так, мають бути села, сільця, слободи, слобідки, монастирі та хутори. 

Також запропоновано взяти до уваги досвід Білорусі, Латвії, Литви, Польщі та 

Угорщини й відродити містечка як самостійну форму територіальної організації 

міського розселення замість селищ міського типу [223, с. 44–45]. 
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М. Долішній вважає за необхідне на рівні районів утворити повіти або округи. 

Території адміністративно-територіальних одиниць нижчого рівня (повіти) – 

шляхом укрупнення сільрад. Повітом може бути група сіл, селищ, малих міст, а 

округи охоплюватимуть декілька нинішніх районів [287, с. 190]. 

Наявна система територіальної організації влади занадто громіздка, вимагає 

значних коштів для свого утримання, надмірно централізована, породжує 

дублювання повноважень органів місцевого самоврядування та органів державної 

виконавчої влади, що призводить до конфліктів між різними рівнями публічної 

влади на місцевому рівні, унеможливлює реалізацію прав відповідних 

територіальних громад.  

Крім того, земля за межами населених пунктів має бути передана місцевим 

громадам (а не перебувати в ручному управлінні райдержадміністрацій, як тепер). 

Території повинні перебувати під юрисдикцією громад базового рівня (сільських, 

селищних, міських рад), за винятком земель державної власності (для об’єктів 

державної власності). Для цього потрібно провести розмежування земель державної 

та комунальної власності (відповідно до законодавства); визначити в натурі та 

закріпити межі юрисдикції кожної сільської, селищної, міської ради [246, с. 66–69]. 

У підсумку це зміцнить фінансово-матеріальну основу місцевого 

самоврядування; збільшить обсяги доходів місцевого самоврядування; підвищить 

ефективність використання земель; наблизить послуги до людей та дозволить 

реалізувати соціальні права на рівні відповідних територіальних громад. 

Таким чином, протягом останніх п’ятнадцяти років в Україні сформовано 

декілька теоретико-методологічних моделей адміністративно-територіальної 

реформи. Однак жодна з них не отримала підтримки керівників місцевої влади та 

широких верств української спільноти. Тому, беручи до уваги попередні 

напрацювання, важливо й надалі продовжувати пошук оптимальної моделі 

територіальної складової функціонування муніципальної влади в Україні.  

Тривалий час в Україні обговорювалися два основні варіанти територіального 

реформування держави. Їх умовно називають польським та французьким. Так, 

«польський» варіант передбачає укрупнення сільських громад. Тобто сільська рада 
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повинна мати щонайменше 4–5 тис. жителів. До її відання переходить ряд функцій 

та прав теперішніх районів, кількість яких стане меншою за рахунок укрупнення. 

При цьому кількість жителів в межах району становитиме 70 тис.  

«Французький» варіант, навпаки, передбачає поділ України приблизно на 

150 районів чи округів (за зразком 95 французьких департаментів), а сільради ще 

більше розукрупнюються, а в кожному селі залишається один сільський голова та 

ще 1–2 працівники. Укрупнюються області, які за зразком французьких регіонів, 

матимуть дуже мало повноважень і влади, хоча й будуть контролювати дотримання 

законів та використання бюджетних коштів. Обидва проекти мають як 

прихильників, так і тих, хто не поділяє таких шляхів реформування [318, с. 7].  

Вважаємо, що будь-які зміни щодо територіальної основи функціонування 

місцевого самоврядування повинні відбуватися з урахуванням інтересів відповідних 

громад, при цьому необхідно взяти до уваги перспективу соціально-економічного 

розвитку, наявність інфраструктури, розвиненої системи комунікацій для 

задоволення потреб населення, фінансову самодостатність тощо.  

Так, передбачається створення дієздатних територіальних громад навколо 

населених пунктів, що є традиційними центрами економічного притягання для 

навколишніх поселень через розташування там робочих місць, ринків, медичних та 

освітніх закладів, храмів тощо. Більшість таких населених пунктів були районними 

центрами в УРСР до укрупнення районів на межі 1950–1960-х років. 

Оптимальною територіальною основою місцевого самоврядування базового 

рівня є територія, на якій забезпечується 15–20-хвилинна доступність будь-якого 

мешканця до послуг швидкої допомоги, пожежної допомоги, міліції, а також до 

школи. За розрахунками, це може бути забезпечено в межах 20-кілометрової 

відстані до адміністративного центру територіальної громади. У більшості областей 

уже проведено моделювання таких дієздатних територіальних громад. За 

результатами проведених робіт очікувана кількість таких територіальних громад в 

Україні складе біля 1400 громад (скорочення орієнтовно у 8 разів). 

За даними Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства у 2015 році 794 сільських, селищних та міських ради, до 
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складу яких входять 2015 населених пунктів, добровільно об’єдналися у 

159 територіальних громад. Найбільша кількість об’єднаних територіальних громад 

в Тернопільській області – 26 (166 місцевих рад й 283 населені пункти увійшли до 

складу об’єднаних територіальних громад) та у Хмельницькій області – 22 

(213 місцевих рад, 490 населених пунктів увійшли до складу об’єднаних 

територіальних громад). Натомість, в Харківській області укрупнення 

територіальних громад й досі не відбулося. Варто відмітити позитивні зміни 

бюджетного забезпечення таких об’єднаних територіальних громад. Так, 

затверджений обсяг доходів загального фонду місцевих бюджетів об’єднаних 

територіальних громад на 2016 рік з трансфертами з державного бюджету зріс 

майже у 5 разів від уточнених показників місцевих бюджетів (які увійшли до складу 

об’єднаних територіальних громад) на 2015 рік. Завдяки змінам до податкового та 

бюджетного законодавства у контексті децентралізації обсяг власних доходів 

місцевих бюджетів об’єднаних громад зріс більше ніж у 2 рази порівняно з 

2015 роком [480].  

Важливою умовою цілеспрямованого й зваженого реформування 

муніципалітетів є визначення мети, критеріїв, умов та поетапності їх укрупнення. 

Наприклад, під час проведенні реформи в Данії ключову роль відігравали чотири 

настанови, а саме: 1) завдання соціального управління повинні розподілятися між 

муніципалітетами і округами таким чином, щоб вони були якнайбільш ближчими до 

населення. Муніципалітети мають нести відповідальність за ті сфери та функції, 

яких жителі потребують щоденно (початкова та середня освіта, мережа установ 

охорони здоров’я, соціальні служби тощо); 2) завдання повинні розподілятися з 

урахуванням територіальних розмірів та фінансових можливостей муніципалітетів. 

З урахуванням цього установи, які надають послуги декільком муніципалітетам, 

мають перебувати в управлінні округів; 3) і муніципалітети, і округи повинні бути 

життєздатними з фінансової точки зору, тобто мати достатню ефективну й стабільну 

матеріально-фінансову основу, у тому числі широку базу місцевого оподаткування. 

Для цього в них має бути розвинута мережа підприємств, орієнтованих на жителів з 

різним рівнем доходів; 4) повинна забезпечуватися збалансованість завдань 
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держави, округів та муніципалітетів. Важливо, що в Данії була забезпечена чітка 

управлінська спеціалізація державних, окружних та муніципальних органів влади, 

жорстке розмежування предметів їх відання. Одночасно передбачена можливість 

спільної діяльності цих органів.  

Об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст має утворюватися в 

порядку, визначеному законом, з урахуванням думки територіальних громад, а 

також історично сформованої спільності соціально-економічної інфраструктури 

громад, наявності умов і можливостей для надання населенню публічних послуг на 

рівні, не нижчому гарантованого державними стандартами, забезпечення належного 

функціонування місцевого самоврядування. Закон України «Про добровільне 

об’єднання територіальних громад» [589] передбачає низку умов, дотримання яких є 

обов’язковим. Найголовнішими з них вважаємо: територія об’єднаної 

територіальної громади має бути нерозривною; мають братися до уваги історичні, 

природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на її соціально-

економічний розвиток; якість та доступність публічних послуг, що надаються в 

об’єднаній територіальній громаді не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання.  

Однак, не визначена сама процедура громадського обговорення, його форма та 

процедура прийняття рішення. У законі йдеться тільки про те, що порядок 

проведення громадського обговорення визначається сільською, селищною, міською 

радою. Варто взяти до уваги й поширену в Україні практику ігнорування 

мешканцями подібних форм участі населення у вирішенні різних питань місцевого 

значення. Крім того, базовий закон «Про місцеве самоврядування в Україні» теж не 

регламентує порядку проведення громадських слухань, зазначаючи тільки те, що 

порядок їх організації визначається статутом територіальної громади. Щодо сходу 

села, то така форма взагалі не передбачена цим законом, натомість можливим є 

проведення загальних зборів громадян, однак, у ч. 1 ст. 8 цього Закону загальні 

збори громадян визначаються як форма безпосередньої участі громадян (а не 

територіальної громади в цілому) у вирішенні питань місцевого значення.  

Вважаємо, що саме місцевий референдум мав би стати оптимальною формою 

виявлення волі та бажання територіальних громад щодо їх укрупнення, однак за 
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відсутності в Україні Закону «Про місцевий референдум» використання такої форми 

безпосереднього народовладдя є неможливим.  

Утворення об’єднання громад зумовлюватиме реорганізацію інституційної 

системи муніципальної влади, що має бути враховано в конституційно-правових 

положеннях, а також необхідність законодавчого розмежування предметів відання 

територіальних громад та їх об’єднань [247]. 

Реалізація соціальної функції вимагає злагодженої взаємодії усіх структурних 

елементів системи місцевого самоврядування, а також сукупності певних форм, 

способів, засобів здійснення будь-якого виду муніципальної діяльності, кінцевою 

метою якої є покращення рівня життя відповідних територіальних громад шляхом 

створення належних умов реалізації кожним своїх соціальних прав та інтересів.  

Нині наука муніципального права особливу увагу акцентує на концептуальних 

проблемах реалізації функцій муніципальної влади як особливого виду публічної 

влади в Україні.  

Щодо ґрунтовного висвітлення поняття та сутності організаційно-правового 

механізму реалізації саме соціальної функції місцевого самоврядування, то такі 

наукові розробки практично відсутні. Натомість належна увага приділялася тільки 

організаційному механізму реалізації функцій представницькими органами 

місцевого самоврядування та відповідно напрацьовувалися пропозиції щодо шляхів 

його удосконалення, зокрема йдеться передусім про необхідність створення власних 

виконавчих органів на рівні регіонального самоврядування, забезпечення 

відкритості та прозорості під час прийняття відповідних рішень, посилення їх 

відповідальності перед відповідними територіальними громадами тощо. Тому 

першочергового значення набуває висвітлення сутності організаційно-правового 

механізму реалізації соціальної функції місцевого самоврядування, основних шляхів 

удосконалення організаційно-правового механізму реалізації соціальної функції 

місцевого самоврядування, під яким ми розуміємо сукупність усіх суб’єктів 

місцевого самоврядування, діяльність яких спрямована на реалізацію соціальних 

прав людини та громадянина на відповідному місцевому рівні, а також способи, 

засоби, форми, процедури здійснення такої діяльності.  
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Вважаємо, що ефективність реалізації соціальної функції безпосередньо 

залежить як від кожного члена відповідної територіальної громади, так і від її 

органів самоорганізації населення, які є виразниками та індикаторами 

першочергових нагальних потреб відповідних територіальних громад.  

Як свідчить практика, переважно органи самоорганізації населення 

займаються діяльністю, що спрямована на забезпечення більш повного задоволення 

соціально-побутових, культурних та інших потреб населення, покращення умов 

його життя, побутового, комунального, торговельного, медичного та іншого 

обслуговування. Як справедливо підкреслює Т. Проценко, намагаючись працювати 

у цьому напрямі, органи самоорганізації населення не тільки забезпечують 

виконання силами громадськості певної частини робіт, сприяють кращій роботі 

відповідних підприємств, установ, організацій, служб, але й здійснюють 

громадський контроль за їх діяльністю, зокрема за якістю послуг, ініціюють розгляд 

цих питань місцевими радами, їх органами, прийняття ними відповідних рішень, 

беруть участь у їх виконанні [643]. 

Останній чинник, як зазначає С. Ф. Гулевська [184, с. 3], є особливо важливим, 

адже саме він створює підстави для виникнення почуття співучасті (спільності. – 

І. Д.) в корисній справі, що позитивно позначиться на збереженні зробленого, 

уважності та охайності експлуатації спільно побудованого. Вважаємо за потрібне 

наголосити і на виховному потенціалі роботи органів самоорганізації населення, 

адже власне повсякденне соціальне середовище є тим вчителем, діяльність якого 

спрямована на формування у молодого покоління суспільно-корисного, а не 

споживацького ставлення до навколишнього середовища.  

Зі свого боку, як наголошує Н. І. Пеліванова, спроможність населення до 

самоорганізації та активної участі у прийнятті рішень місцевого значення є 

принциповою ознакою розвитку громадянського суспільства країни [534, с. 205]. 

Аналізуючи діяльність сусідських співтовариств (neighborhood associations), 

форми демократичної організації громадян у розвинених європейських країнах), до 

переліку питань, які вирішуються цими організаціями відносять: захист своєї 

території, протести проти розміщення на території небажаних будинків, 
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прокладання автомагістралей, проблемних об’єктів; покращення середовища 

проживання: благоустрій та озеленення, освітлення, збереження середовища 

проживання при реконструкції; дозвілля громадян; покращення соціальних послуг; 

покращення іміджу території, підвищення її привабливості для нових мешканців та 

інвесторів; боротьба з бідністю та деградацією мікрорайонів, створення нових 

робочих місць, протидія вселенню небажаних груп мешканців та покращення 

взаємодії мешканців [533]. 

Водночас не тільки держава, а й самі представницькі органи місцевого 

самоврядування не зацікавлені в їх функціонуванні, оскільки в більшості випадків 

вважають їх не партнерами, а швидше – конкурентами. Особливо це гостро 

відчувається в процесі передачі відповідних матеріально-фінансових ресурсів для 

здійснення повноважень відповідних органів самоорганізації населення. Так, 

одними з перших органи самоорганізації виникли в Одесі. При цьому яскравим 

свідченням рівня їх розвитку, а також рівня співпраці з Одеською міською радою є 

той факт, що у структурі міської ради створений відповідний підрозділ – Управління 

з питань взаємодії з органами самоорганізації населення. Натомість у Рівному, 

існують органи самоорганізації населення винятково на рівні співвласників 

багатоповерхових житлових будинків, які, на думку представників органів 

самоврядування, здатні вирішувати тільки питання щодо утримання мешканцями 

власних помешкань та прибудинкової території в належному стані [235, с. 85–87]. 

Тому потрібно шукати ефективні форми взаємодії органів самоорганізації 

населення та органів місцевого самоврядування, яка спрямована на створення 

необхідних умов для належної реалізації соціальних прав на рівні відповідних 

територіальних громад. Зокрема, органам самоорганізації населення в особі їх 

керівників також потрібно надати право дорадчого голосу на засіданнях відповідної 

ради з питань, що стосуються сфери їх діяльності та повноважень. Адже, як зазначає 

В. Артеменко, участь громадян в управлінні публічними справами не повинна 

обмежуватися їх участю у виборах [765]. Це сприятиме ефективному діалогу органів 

місцевого самоврядування та органів самоорганізації населення, зняттю протиріч у 

відносинах між ними. 
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Наявний стан правової регламентації діяльності органів самоорганізації є 

вкрай незадовільним, навіть більше того – він є стримуючим фактором розвитку 

місцевої ініціативи жителів відповідних територій. Так, нині чинний Закон України 

«Про органи самоорганізації населення» не передбачає визначення у рішенні ради 

про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення матеріально-

фінансової складової його діяльності. Тому вважаємо першочерговим завдання 

внести відповідні зміни до чинного Закону або врахувати його при розробці та 

прийнятті нової редакції такого Закону, де передбачити, що «у рішенні ради про 

надання дозволу на створення органу самоорганізації населення мають бути 

обов’язково визначені його назва, основні напрями діяльності, повноваження та 

умови їх здійснення, територія, у межах якої має діяти орган самоорганізації 

населення та його матеріально-фінансова основа». 

Крім того, у законі не передбачена будь-яка відповідальність посадових осіб 

органів місцевого самоврядування, мова йде передусім про сільських, селищних, 

міських голів у випадку ненадання коштів, необхідних для реалізації власних 

повноважень органу самоорганізації населення. Щодо делегованих повноважень, 

якими сільська, селищна, міська рада може додатково наділяти орган 

самоорганізації населення, то у випадку, якщо таке рішення ради не забезпечене 

фінансами і майном, збори (конференція) жителів за місцем проживання можуть 

звернутися до відповідної ради про виключення такого повноваження з числа 

делегованих. При цьому такі повноваження так і можуть залишитися не 

реалізованими, навіть за наявності відповідних коштів місцевих бюджетів.  

Неоднозначною є й норма Конституції, яка передбачає можливість створення 

будинкових, вуличних, квартальних та інших органів самоорганізації населення та 

наділення їх частиною власної компетенції, фінансів, майна. Тобто це право, а не 

обов’язок представницьких органів базового рівня. Саме так трактують для себе цю 

конституційну норму органи місцевого самоврядування, які досить скептично 

ставляться до створення та функціонування на їх території органів самоорганізації, 

сприймають їх в якості конкурентів та не бажають ділитися коштами місцевого 

бюджету. Зокрема, свідченням такого ставлення до ініціативи самих мешканців та 
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створених ними органів самоорганізації є той факт, що в деяких актах локальної 

нормотворчості, зокрема в статутах територіальних громад, програмах соціально-

економічного, культурного розвитку відповідних територій вони взагалі не 

згадуються. 

Якість надання соціальних послуг теж прямо залежить від активної діяльності 

органів самоорганізації населення, яким відомі конкретні особи та їх життєві 

проблеми, спричинені інвалідністю, віком, станом здоров’я, соціальним становищем 

та, щонайважливіше, здатні контролювати процес їх надання. Однак, Закон України 

«Про соціальні послуги» не передбачає участі органів самоорганізації населення в 

координації роботи та контролю за наданням соціальних послуг. Тому вважаємо за 

необхідне внести відповідні доповнення до цього законодавчого акта.  

Потребують внесення відповідних змін й інші законодавчі акти, які 

визначають засади місцевої демократії, гарантують право територіальних громад на 

управління відповідною територією та вирішення проблем соціально-економічного 

характеру. Мова йде також про зміни до Бюджетного, Податкового, Господарського, 

Земельного Кодексів тощо саме в частині регламентації правового статусу органів 

самоорганізації населення, які мають стати дієвим інститутом в процесі формування 

громадянського суспільства та соціальної державності в Україні. 

Потребують й удосконалення форми прийняття рішень самими 

територіальними громадами. Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» надає територіальним громадам право брати участь у процесі прийняття 

рішень та висловлювати позицію громадян. Це стає можливим завдяки 

запровадженню таких механізмів, як загальні збори громадян за місцем проживання, 

місцеві ініціативи, громадські слухання. І хоча закон не визначив порядку реалізації 

цих прав, проте передбачив, що відповідні процедури будуть визначені в статутах 

територіальних громад або ж в окремих положеннях місцевих рад. Але на практиці 

активним жителям відповідних територіальних громад неможливо впливати 

правовим шляхом на рішення представницьких органів місцевого самоврядування.  

Більшість статутів та положень, що регламентують проведення громадських 

слухань, не надають права територіальній громаді самостійно скликати громадські 
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слухання, що порушує ч. 1 ст. 13 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Дуже часто відсутні положення, які б забезпечили впровадження результатів 

громадських ініціатив в територіальних громадах. Більшість статутів та положень 

територіальних громад не містять норм про відповідальність посадових осіб 

місцевих рад за відмову у реєстрації місцевих ініціатив, голів місцевих рад за 

ухилення від проведення громадських слухань. 

Сьогодні в законодавстві відсутній механізм використання такої дієвої форми 

прийняття рішень мешканцями відповідних територій, які часто є противагою 

рішенням органів державної виконавчої влади або ж представницьких органів 

місцевого самоврядування, як загальні збори громадян за місцем проживання. Адже 

базовий Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» тільки ст. 8 

визначає, що загальні збори громадян за місцем проживання є формою їх 

безпосередньої участі у вирішенні питань місцевого значення, порядок їх 

проведення визначається законом та статутом територіальної громади та рішення 

таких зборів враховуються органами місцевого самоврядування в їх діяльності. 

Розробка, прийняття та затвердження відповідним рішенням органу місцевого 

самоврядування Положення про загальні збори громадян за місцем проживання 

суперечить нормі базового закону та ставить під сумнів легітимність такого акту 

локальної номотворчості. З огляду на те, що статути територіальних громад 

приймаються і діють не у всіх територіальних громадах, а, як правило, тільки у 

містах, і в законі не передбачена відповідальність за ігнорування рішень, прийнятих 

загальними зборами громадян, сама процедура їх ініціювання, скликання, 

проведення та порядок прийняття рішення свідчить про першочергову необхідність 

прийняття окремого Закону «Про загальні збори громадян за місцем проживання», 

оскільки в Україні не існує альтернативної можливості прийняти рішення та довести 

його до відома компетентних органів місцевого самоврядування та інших 

державних органів. Використання альтернативної форми безпосереднього 

народовладдя – референдуму – на сьогодні в Україні є неможливим з огляду на те, 

що відсутня законодавча процедура ініціювання та проведення місцевих 

референдумів. Це є яскравим свідченням намагань й надалі повністю контролювати 
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усі процеси відповідними державними органами, а не розвитку ініціативи самих 

представників відповідних територіальних громад, як це передбачено стандартами 

локальної демократії. 

Таким чином, удосконалення організаційної складової механізму реалізації 

соціальної функції потребує не тільки внесення відповідних змін до нині чинних 

законодавчих актів, прийняття нових, а й зміни самого ставлення з боку держави та 

її представників, які теж мають бути зацікавлені в реалізації на місцевому рівні 

ефективної соціальної політики.  

Водночас реалізація соціальної функції місцевого самоврядування потребує 

значних матеріально-фінансових ресурсів, які становлять основу ефективного 

механізму реалізації будь-якої функції. До них передусім можна віднести земельні 

та інші ресурси, що становлять комунальну власність. Місцеве самоврядування 

повинно мати достатню для здійснення своїх функцій фінансову базу, право на 

відповідні фінансові позики, відокремлені від коштів інших рівнів управління та 

вільно розпоряджатися грошовими надходженнями в межах своїх повноважень. 

Однак, на практиці маємо зовсім іншу ситуацію. Коли державне казначейство 

затримує кошти, які не можна вчасно витратити на першочергові потреби 

мешканців відповідних територій. Право щодо здійснення територіальними 

громадами управління комунальною власністю ґрунтується на положеннях ст. 143 

Конституції України та ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», а також нормами Господарського Кодексу України, який визначає органи 

місцевого самоврядування в якості учасників відносин у сфері господарювання, 

однак вони не є суб’єктами господарювання, хоча й утворюють комунальні унітарні 

підприємства, які є власністю відповідних територіальних громад (ст. 78 

Господарського Кодексу України.) Господарський Кодекс України регулює 

особливості правового режиму використання природних ресурсів у сфері 

господарювання. Так, від імені народу права власника здійснюють органи державної 

влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією 

України. Водночас на практиці ці питання потребують законодавчого врегулювання, 

прогалини, які існують сьогодні, вкрай негативно відображаються безпосередньо на 
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добробуті відповідних територіальних громад. Зокрема мова йде про незаконний 

видобуток бурштину в Рівненській та Житомирській областях, що дозволило б у 

встановленому законом порядку суттєво наповнювати бюджети відповідних рад та 

витрачати значні кошти, які б отримували від законного видобутку природних 

ресурсів, безпосередньо на об’єкти соціально-економічної інфраструктури 

відповідного регіону.  

Крім того, доцільність, порядок та умови відчуження об’єктів права 

комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження 

об’єктів права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих 

бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами 

розвитку. Закон чітко визначає обов’язкову умову, що майнові операції, які 

здійснюються органами місцевого самоврядування з об’єктами права комунальної 

власності не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, 

зменшувати обсяги та погіршувати умови надання послуг населенню.  

Матеріальною та фінансовою базою місцевого самоврядування є доходи 

місцевих бюджетів. Як зазначає М. Бернард (Університет Гете, Франкфурт), місцева 

соціальна система – це особливий організм. Якщо організаційні (управлінські) 

структури створюються безпосередньо на місцевому рівні, місцева влада природно 

викорінює корупцію, прагне поліпшити бізнес-клімат, водночас оперативно 

надаючи послуги, необхідні місцевим виборцям. Враховуючи найуспішніші 

інноваційні економіки Європи (Швейцарія, Фінляндія, Швеція, Данія, Німеччина 

поміж «старих» членів ЄС, Словенія та країни Балтії з «нових» членів ЄС) мають 

такі спільні інституційні особливості: місцеві громади мають широку 

адміністративну та бюджетну автономію; вони отримують частку податкових 

надходжень від економічної діяльності, що відбувається в межах громади, 

наприклад, частку податку на доходи фізичних осіб, податку на прибуток чи 

єдиного податку; існують об’єктивні критерії для розміщення грантів та 

вирівнювання доходів між центральною, регіональною та місцевою владою. Істотна 

частка податкових надходжень від місцевої економічної діяльності спрямовується 

до місцевого бюджету, а місцева влада наділена широкими повноваженнями 
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(відповідають за надання таких послуг як дошкільна та початкова освіта, піклування 

про літніх людей тощо) [85]. 

Тому важливим кроком до реальної фінансової самостійності має бути 

включення до переліку місцевих податків та зборів на законодавчому рівні таких 

податків, які б давали не мізерні, як нині, а значні надходження до місцевого 

бюджету, а також іншого відсоткового розподілу загальнодержавних податків та 

надходження їх в більшій частині до місцевих бюджетів. До місцевих податків та 

зборів необхідно віднести повністю податок на землю, податок на нерухомість, 

прибутковий податок з громадян, що, своєю чергою, вимагає внесення змін до 

Податкового та Бюджетного Кодексів України тощо. Необхідно створити дієву 

систему фінансового вирівнювання. Тільки тоді можна буде забезпечити приблизно 

однаковий рівень та якість життя в різних регіонах нашої держави. Однак, зробити 

це в наявних умовах буде вкрай непросто з огляду на складну політичну та 

соціально-економічну ситуацію на Сході України.  

Таким чином, механізм реалізації соціальної функції місцевого 

самоврядування являє собою сукупність взаємопов’язаних та взаємообумовлених 

політико-правових, демографічних, соціальних, територіальних, організаційних, 

матеріально-фінансових ресурсів, необхідних для вирішення соціальних питань 

місцевого значення, реалізації соціальних прав людини, узгодження їх соціальних 

інтересів з інтересами загальнодержавними в умовах формування та розвитку 

громадянського суспільства та соціальної державності. 

Розроблення ефективного механізму реалізації соціальної функції є ключовим 

питанням процесу реалізації муніципальної реформи в Україні, оскільки саме він 

забезпечить самостійність, реальність та дієвість інституту місцевого 

самоврядування, побудованого на принципах, проголошених в Європейській Хартії 

місцевого самоврядування та закріплених в Конституції та законах України, 

гарантуватиме належний рівень реалізації соціальних прав людини та громадянина 

на місцевому рівні шляхом надання якісних муніципальних послуг. 
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4.2 Особливості реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у 

сфері соціального захисту населення 

 

Розвиток України як соціальної держави на основі положень Конституції 

спричинило перебудову в економічній, політичній і соціальній сферах 

життєдіяльності суспільства. Перетворення в соціальній сфері зумовлені 

необхідністю реалізації конституційних норм про гарантоване соціальне 

забезпечення і пов’язані з впровадженням нових державних механізмів для 

забезпечення реалізації соціальних прав людини і активізацією процесу правового 

регулювання соціальних відносин. Адже визначення перспектив розвитку відносин 

у галузі соціального забезпечення є необхідною умовою стійкості держави і 

суспільства. 

Інтенсивний процес модернізації законодавства, що регулює окремі види 

соціального забезпечення, свідчить про особливу важливість соціального 

благополуччя громадян в сучасний період. Між тим, вітчизняне законодавство про 

соціальне забезпечення громадян залишається суперечливим та малоефективним. 

Велика кількість нормативного матеріалу ускладнює реалізацію громадянами 

України права на соціальне забезпечення, створює передумови для його порушення, 

у багатьох випадках унеможливлює захист. 

Тому основні зусилля законодавця повинні бути спрямовані на закріплення 

основоположних принципів конституційного права громадян на соціальне 

забезпечення, визначення у цій галузі мінімальних стандартів, які відповідали б 

запитам сучасного цивілізованого суспільства і забезпечували гідний рівень життя. 

Без цього законодавство у сфері соціального забезпечення не матиме системного і 

логічно завершеного характеру. 

Загальновідомо, що Конституція України проголошує обов’язок держави 

забезпечити гідне життя і вільний розвиток кожної людини. Відповідно до 

загальновизнаних міжнародних норм це право має гарантуватися усім громадянам 

держави. Однак чинна державна система допомоги соціально вразливим групам 

населення не в змозі забезпечити їм право на гідне життя. Економічний стан 



 301 

сучасної системи соціального забезпечення робить особливо актуальним створення 

ефективного механізму реалізації права на соціальне забезпечення, визначення 

постійних і надійних джерел для його фінансування. У цьому зрізі актуальним стає 

цілеспрямований аналіз з позиції науки муніципального права. 

Так, державна система соціального забезпечення в Україні ще не до кінця 

сформована, багато питань у цій галузі недостатньо законодавчо врегульовані. Це 

передусім стосується проблем, пов’язаних з перетвореннями в соціальній сфері. До 

них, зокрема, належать: слабка зацікавленість і поінформованість громадян у 

питаннях соціального забезпечення; відсутність завершеної і керованої по вертикалі 

державної системи соціального забезпечення; незавершеність правового 

розмежування повноважень органів державної влади різного рівня у соціальній 

сфері, а також органів державної влади та органів місцевого самоврядування, що 

стоїть особливо гостро в умовах проголошеного курсу держави на децентралізацію 

влади. Нині складно добитися бажаного результату і не допустити порушень 

конституційних прав громадян на соціальне забезпечення. 

В умовах формування ринкових відносин і, відповідно, неминучого переходу 

на платну систему надання багатьох соціальних благ і послуг, вельми низького 

матеріального становища широких верств населення, безробіття та соціальної 

незахищеності багатьох категорій громадян (що відбувається на тлі відсутності 

фінансування найважливіших статей соціального захисту населення) принципового 

значення набуває проведення активної соціальної політики на рівні регіонів і 

територіальних громад. В її основі повинна лежати міцна правова база, яку складає 

досить розгалужене законодавство в соціально-економічній сфері.  

Водночас конституційне закріплення «соціальних» повноважень за органами 

державної влади центрального і регіонального рівня не повинно вводити в оману 

щодо ролі місцевого самоврядування в реалізації функцій у сфері соціального 

захисту і тим самим, функцій соціальної держави. Незважаючи на організаційну 

відокремленість від державної влади, місцеве самоврядування становить інститут 

державності в широкому її розумінні й об’єктивно має своїм призначенням 

вирішення соціально значущих питань, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності 
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місцевого населення. Не випадково, судячи з даних соціологічних опитувань, 

населення вважає, що вирішення соціальних проблем практично рівною мірою 

залежить як від вищих органів держави, так і від місцевої влади, аргументуючи це 

тим, що місцеві органи державної виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування більше зацікавлені у вирішенні найбільш гострих та наболілих 

проблем.  

Місцеве самоврядування тією мірою, що й інші рівні публічної влади, 

покликане забезпечити гідне життя і вільний розвиток людини. Причому мова в 

цьому випадку йде не тільки про підтримку муніципальними органами публічної 

влади певного мінімального рівня соціально-економічної гарантованості правового 

становища особистості, а й про необхідність підвищення з урахуванням реальних 

фінансово-економічних можливостей якості життя населення. 

Пронизуючи всю систему місцевого самоврядування, соціальна функція 

держави, а також соціально-правові претензії індивідів, що містяться у зверненнях 

до публічної влади на всіх рівнях її функціонування, зумовлюють й особливі 

юридичні характеристики економічних основ місцевого самоврядування, їх 

подвійне функціональне навантаження, пов'язане з розвитком матеріального базису 

муніципальної влади, з одного боку, і ефективним захистом соціальних прав 

громадян – з другого [101, с. 184]. 

На особливостях нормативно-правової основи механізму реалізації соціальної 

функції у сфері соціального забезпечення наголошує Б. В. Калиновський, 

зазначаючи, що після законодавчого закріплення принципів організації та 

функціонування органів та посадових осіб місцевого самоврядування необхідно 

змінити галузеве законодавство, що пов’язано з питаннями бюджетної, податкової 

політики, а також охорони здоров’я, освіти, соціального забезпечення, житлово-

комунального господарства [308, с. 149].  

При цьому рівень соціального захисту має бути таким, щоб забезпечити інше 

право, а саме: право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, 

медичний догляд і необхідне соціальне обслуговування, який необхідний для 

підтримання здоров’я й добробуту її самої та її сім’ї [828, с. 39]. 
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Соціальний захист населення є системою гарантованих державою 

економічних, соціальних і правових заходів, що забезпечують громадянам умови 

для подолання, заміщення (компенсації) обмежень життєдіяльності і спрямованих 

на створення їм рівних з іншими громадянами можливостей участі в житті 

суспільства. У свою чергу, діяльність, спрямована на соціальну підтримку, надання 

соціально-побутових, соціально-медичних, психолого-педагогічних, соціально-

правових послуг і матеріальної допомоги, проведення соціальної адаптації та 

реабілітації громадян, які перебувають у важкій життєвій ситуації, визначається як 

соціальне обслуговування населення. Соціальне обслуговування населення є одним 

з напрямів соціального захисту населення [36, с. 20]. Соціальне забезпечення 

залежить від розвитку економіки і тісно пов’язане з політикою і соціальним 

благополуччям людей праці та непрацюючих громадян.  

В економічній та юридичній науках поняття соціального забезпечення 

трактується неоднозначно. В науці склалися дві основні концепції розуміння 

соціального забезпечення – економічне та правове. Ще за радянських часів 

прихильники економічної концепції вкладали у розуміння соціального забезпечення 

усі види допомоги членам суспільства за рахунок суспільних фондів споживання, 

ішлося про безкоштовну освіту, безкоштовне надання житла, житлових субсидій, усі 

види пенсій і допомоги, соціальне обслуговування, а також різного роду пільги для 

окремих категорій громадян. 

Представники правової концепції наполягають на поєднанні економічного та 

суб’єктивного критеріїв, вони виходять з того, що забезпечення повинне 

стосуватися не всіх громадян, а тільки певної категорії, яка користується особливим 

захистом суспільства [297, с. 92].  

Сформувалася так звана теорія соціальних ризиків, відповідно до якої 

соціальне забезпечення розглядається як форма надання благ під час розподілу 

колективного продукту членам суспільства, які перебувають у важкій життєвій 

ситуації з причини, яка визнається суспільством поважною [215].  
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В. Дудневський запропонував визначити межі соціального забезпечення 

цільовою спрямованістю. При цьому автор такою ціллю вважає допомогу 

суспільства в «розвитку і оберіганні людини» [250, с. 10].  

Виходячи з цих позицій, В. С. Андрєєв вказував, що соціальне забезпечення є 

сукупністю визначених соціально-економічних заходів, пов’язаних із забезпеченням 

громадян в старості і у випадках непрацездатності, з турботою про матерів та дітей, 

з медичним обслуговуванням і лікуванням як найважливішими засобами 

оздоровлення, профілактики і відновлення працездатності [17, с. 10].  

З приводу завдань та цілей соціального забезпечення точаться дискусії й 

донині. Так, існує уявлення про «широку» та «вузьку» сферу соціального 

забезпечення. Представники «широкої» сфери пропонують включити в поняття 

соціальне забезпечення відносини з медичного обслуговування і лікування, 

санаторно-курортного лікування і обслуговування [191, с. 7], тоді як представники 

«вузької» сфери пропонують обмежити сферу соціального забезпечення тільки 

виплатою пенсій, допомог та соціальним обслуговуванням [298, с. 80]. Вказували на 

те, що право соціального забезпечення спрямоване передусім на матеріальне 

забезпечення та обслуговування престарілих, непрацездатних, хворих громадян та 

сімей, які мають дітей. Воно регулює суспільні відносини з матеріального 

забезпечення та обслуговування вказаних категорій громадян і сімей, а також інші, 

пов’язані з ними суспільні відносини [10, с. 21; 192, с. 17; 289, с. 6–7; 745, с. 8].  

Сьогодні актуальним є питання співвідношення понять «соціальне 

забезпечення» та «соціальний захист». Підтримуємо позицію вчених про те, що 

поняття соціальний захист за своїм змістом є ширшим, ніж соціальне забезпечення, і 

крім права соціального забезпечення, соціальний захист прописано й в інших 

галузях права: трудовому, цивільному, сімейному, житловому, екологічному [568, 

с. 11, 17]. Варто доповнити цей перелік та віднести сюди норми муніципального 

права, оскільки інститут місцевого самоврядування власне й покликаний 

реалізувати на місцевому рівні увесь комплекс прав та свобод шляхом вирішення 

питань місцевого значення, таким чином реалізуючи основні напрями соціальної 

політики держави. Як зазначає В. Ш. Шайхатдінов, «соціальний захист є базовою 
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категорією науки права соціального забезпечення, яка включає суспільні відносини 

по забезпеченню умов для нормальної життєдіяльності населення» [801, с. 67]. Саме 

такою бачимо основну мету функціонування муніципальної влади в Україні. 

Активну роль у цьому має відігравати не тільки держава, а й інші суб’єкти. 

Так, Б. І. Сташків, розглядаючи право соціального забезпечення, вказує на суспільні 

відносини, які виникають через надання на відповідних умовах і в певному порядку 

державними і недержавними органами фізичним особам, котрі знаходяться у 

складних юридично значимих ситуаціях і не мають достатніх засобів до існування, 

безоплатно чи на пільгових умовах різних видів матеріального забезпечення із 

спеціально створених для цього фондів [707, с. 19, 26]. С. М. Синчук, В. Я. Буряк 

вказують на те, що таке матеріальне забезпечення громадян у разі настання 

соціальних ризиків має здійснюватися за рахунок коштів не тільки спеціальних 

соціальних фондів, а й бюджетів різних рівнів [677, с. 13]. Ми цілком поділяємо 

означену точку зору, оскільки місцеві бюджети становлять основу матеріально-

фінансового механізму функціонування інституту місцевого самоврядування та 

реалізації його основних функцій, у тому числі й соціальної.  

Інші вчені, розглядають соціальний захист як діяльність держави, органів 

місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств щодо створення 

сприятливого для людини навколишнього середовища, охорони материнства і 

дитинства, надання допомоги сім’ї, охорони здоров’я громадян, професійної 

підготовки громадян, забезпечення зайнятості населення, охорони праці, 

регулювання заробітної плати і доходів населення, забезпечення громадян житлом, 

регулювання права власності громадян, матеріального обслуговування та 

забезпечення непрацездатних та інших потребуючих соціальної підтримки громадян 

[289, с. 32;  800; 458;  569].  

В основі соціального забезпечення лежить визнання державою того факту, що 

завжди в будь-якому суспільстві живуть люди, які з об’єктивних підстав (вагітність, 

пологи, материнство, дитинство, хвороба, інвалідність, непрацездатність, похилий 

вік, багатодітність та ін.) не в змозі забезпечити своє існування і потребують 

підтримки. Суспільство і держава не можуть кинути їх напризволяще.  
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Аналіз концептуальних положень про сутність таких понять, як соціальний 

захист, соціальне забезпечення, соціальне обслуговування, розуміння та визначення 

кола суспільних відносин, пов’язаних з реалізацією конституційного права людини 

на достатній життєвий рівень, права на соціальний захист є важливим для побудови 

ефективного, дієвого механізму реалізації функції місцевого самоврядування саме у 

сфері соціального захисту.  

В умовах переходу від планової до ринкової економіки управління соціальним 

захистом населення має координуватися з урахуванням трьох головних напрямів. 

Це, зокрема:соціальна допомога, що гарантує громадянам, які опинилися за межею 

бідності і неспроможні через різні причини забезпечити собі життєвий мінімум, 

можливість психофізичного виживання в кризових соціально-економічних умовах; 

соціальне забезпечення, що гарантує певний рівень добробуту людини 

(відшкодування втрати регулярного прибутку, компенсація додаткових витрат у 

зв’язку з інфляційними процесами, запобігання причинам, що призводять до втрати 

регулярного прибутку внаслідок закриття виробництва тощо); соціальні послуги, що 

забезпечують певний рівень трудової активності, участі в громадському житті 

(програми професійної перекваліфікації, створення додаткових робочих місць, ін.). 

Таким чином, механізм реалізації соціальної функції у сфері соціального 

захисту варто розглядати як систему взаємопов’язаних та взаємообумовлених 

демографічних, територіальних, правових, організаційних, матеріально-фінансових 

засобів, спрямованих на компенсацію або ж мінімізацію наслідків змін 

матеріального чи соціального стану громадян шляхом надання відповідних 

муніципальних послуг мешканцям відповідної територіальної громади.  

Так, особливістю правової основи механізму реалізації соціальної функції у 

сфері соціального захисту є те, що вона має комплексний характер, являє собою 

сукупність норм не тільки муніципального, а й трудового права, права соціального 

забезпечення, а також значного масиву міжнародно-правових норм, які становлять 

зміст міжнародних актів, ратифікованих Україною.  

Правову основу механізму становить значний масив міжнародних 

нормативно-правових актів [195; 337; 267; 459],  законодавчих актів [584; 586; 594; 
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599; 600; 618; 624; 625; 627; 628], підзаконних нормативно-правових актів, зокрема 

постанови Кабінету Міністрів України [288], накази Міністерства соціальної 

політики [620].  

Безперечно, основою правової регламентації участі місцевого самоврядування 

в реалізації соціальної функції є базовий Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» [607], який ст. 34 визначає перелік власних та 

делегованих повноважень виконавчих органів сільських, селищних рад 

безпосередньо у сфері соціального захисту. Ці повноваження конкретизуються й 

Законом України «Про зайнятість населення» [600], який одним із принципів 

державної політики у сфері зайнятості населення визначає взаємодію органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців та професійних 

спілок для забезпечення повної та продуктивної вільно обраної зайнятості, зокрема 

здійснення заходів щодо сприяння зайнятості населення…  

Закон України «Про соціальний діалог в Україні» [623], який визначає правові 

засади організації та порядку ведення соціального діалогу в Україні для вироблення 

та реалізації державної соціальної і економічної політики, регулювання трудових, 

соціальних, економічних відносин та забезпечення підвищення рівня і якості життя 

громадян, соціальної стабільності в суспільстві закріплює статус органів місцевого 

самоврядування як однієї зі сторін соціального діалогу на території відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. 

Крім цього, до переліку осіб, які потребують соціального захисту віднесено й 

таку категорію як бездомні особи, що, своєю чергою, зумовило внесення 

відповідних змін до чинного законодавства та розширення повноважень місцевого 

самоврядування в частині організації надання соціальних послуг бездомним особам 

та здійснення заходів, спрямованих на запобігання бездомності осіб [578].  

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», який визначає основні 

організаційні та правові засади надання соціальних послуг особам, які перебувають 

у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, місцеві 

органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування шляхом збирання, 

узагальнення та аналізу інформації про становище і життєві обставини особи або 
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соціальної групи, оцінки впливу послуг на процес подолання складних життєвих 

обставин визначають потреби у соціальних послугах, їх видах і обсягах та 

забезпечують їх надання, у тому числі шляхом соціального замовлення. 

Вважаємо, що вище перелічені повноваження мають бути не делегованими, а 

власними повноваженнями, оскільки стосуються конкретно визначених фізичних 

осіб, а також юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність в межах відповідних 

територіальних громад. Ефективно реалізувати ці повноваження здатні тільки 

суб’єкти місцевого самоврядування, передусім мова йде про представницькі органи 

місцевого самоврядування, а також органи самоорганізації населення, що є 

найбільш наближеними до мешканців відповідної території та мають достовірну 

інформацію про соціальний статус та потреби кожного члена територіальної 

громади. Тому перегляд власних повноважень, саме в бік їх розширення, зведення 

до мінімуму делегованих повноважень є одним з першочергових завдань у процесі 

муніципальної реформи, яка, на жаль, тільки в черговий раз проголошена 

керівництвом держави, однак суттєвих її кроків ми так і не відчули [242, с. 234–235].  

Крім того, враховуючи складну політичну ситуацію в державі, яка зумовлена 

збройною агресією Російської Федерації на Сході України, проведенням АТО, 

необхідно внести зміни до чинного нині Закону «Про місцеве самоврядування в 

Україні» саме в частині соціального захисту категорії вимушено переселених 

громадян. Саме органи місцевого самоврядування, вирішуючи проблеми надання 

житла, взяття на облік у центрах зайнятості, працевлаштування, надання 

відповідних компенсацій та допомоги, змушені подбати про забезпечення цієї 

категорії осіб та гарантувати їм відповідний життєвий рівень. Разом з тим, варто 

зауважити, що муніципальна діяльність, спрямована на створення належних умов 

для постійного чи тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб буде 

результативною, за умови розвитку різноманітних форм державно – приватного 

партнерства. Так, Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 

переміщених осіб» [595] передбачає забезпечення органами державної виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами приватного права 

можливості безоплатного тимчасового проживання (за умови оплати особою 
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вартості комунальних послуг) протягом шести місяців з моменту взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи; для багатодітних сімей, інвалідів, осіб похилого віку 

цей термін може бути продовжено.  

Окремої уваги потребує вирішення питань щодо функціонування внутрішньо 

переміщених прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей з дітьми, 

над якими встановлено опіку чи піклування.  

Надання відповідної інформації внутрішньо переміщеним особам про можливі 

місце і умови для їх тимчасового проживання, передусім про стан інфраструктури та 

довкілля у таких місцях, ґрунтується на пропозиціях органів місцевого 

самоврядування, громадських об’єднань, волонтерських, благодійних організацій, 

інших юридичних та фізичних осіб. Отримання гуманітарної та благодійної 

допомоги особами, які її потребують теж стало можливим завдяки взаємодії з 

громадськими організаціями та безпосередньої участі представників відповідних 

територіальних громад.  

Позитивними є зміни щодо прийняття рішення про виплату внутрішньо 

переміщеним особам пенсій, субсидій, усіх видів соціальної допомоги та 

компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг за рахунок 

державного бюджету та фондів загального обов’язкового державного соціального 

страхування, комісіями з питань призначення соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам, утвореними районними адміністраціями та виконавчими 

органами міських, районних у містах (у разі їх створення) рад [588].  

Одним із шляхів вирішення житлової проблеми соціально незахищених верств 

населення, у тому числі й внутрішньо переміщених осіб є отримання соціального 

житла. Закон України «Про житловий фонд соціального призначення» [592] 

визначає соціальне житло як житло усіх форм власності, що безоплатно надається 

громадянам України, які потребують соціального захисту, на підставі договору 

найму на певний строк; регламентує порядок надання соціального житла органами 

місцевого самоврядування та передбачає наступні шляхи формування житлового 

фонду соціального призначення, зокрема: будівництво нового житла; реконструкція 

існуючих жилих будинків, переобладнання нежилих будинків у жилі; отримання 
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житла, переданого юридичними та фізичними особами, міжнародними 

громадськими організаціями; передачі забудовниками місцевим радам частки жилої 

площі в новозбудованих будинках; передачі з державної у комунальну власність 

соціального житла, побудованого за рахунок коштів державного бюджету, тощо. 

Важливою гарантією реалізації права соціально вразливих категорій громадян 

на отримання такого житла є реалізація різноманітних форм громадського 

контролю: за використанням соціального житла за призначенням; визначенням 

виконавця житлових та комунальних послуг; за збереженням житлового фонду 

соціального призначення незалежно від форм власності; за встановленням плати за 

соціальне житло; за веденням обліку громадян, які мають право на соціальне житло.  

Вкрай необхідним є громадський контроль у прийнятті рішень про проведення 

реконструкції, капітального ремонту, переобладнання нежилих будинків у жилі, 

особливо важливо проконтролювати знесення непридатних для проживання жилих 

будинків з житлового фонду соціального призначення; забезпечення пристосування 

жилих будинків до потреб інвалідів та дітей-інвалідів, які мешкають у них, шляхом 

обладнання спеціальними засобами, пристосуванням під’їздів, сходових клітин та 

житла; контролювати якість наданих житлово-комунальних послуг та сприяти в 

зниженні оплати за надані житлово-комунальні послуги в разі зменшення їх 

кількості або погіршення їх якості. 

Громадський контроль у сфері розподілу житла у гуртожитках, утримання 

гуртожитків та прибудинкових територій передбачений Законом України «Про 

забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків». Так, громадський 

контроль здійснюється відповідно наглядовою радою, яка створюється виконавчим 

органом місцевої ради та формується за принципом рівного представництва від 

виконавчого органу місцевого самоврядування, який веде облік мешканців 

гуртожитків і здійснює надання соціального житла, громадських організацій (у 

статутній діяльності яких передбачено сприяння громадянам, які проживають у 

гуртожитках та потребують соціального захисту, вирішення їх соціальних питань), 

представників органів самоорганізації населення, у разі їх створення мешканцями 

гуртожитків та представників підприємств, установ, організацій різних форм 
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власності (у власності, управлінні чи користуванні яких знаходяться відповідні 

гуртожитки).  

Вважаємо за необхідне внести відповідні зміни до Закону в частині 

розширення повноважень наглядового органу та передбачити такий контроль не 

лише у частині цільового використання гуртожитків як цілісних майнових 

комплексів (усіх його жилих та нежилих приміщень) та земельних ділянок, 

необхідних для їх утримання (відповідних прибудинкових територій), а й у 

вирішенні питань щодо виселення, переселення та відселення мешканців 

гуртожитку, у питаннях прийняття рішень про визнання гуртожитку аварійним чи 

непридатним для проживання людей, взяття громадян, виселених, відселених чи 

переселених з гуртожитку на облік для отримання соціального житла, контроль за 

проведенням реконструкції, капітального ремонту, переобладнання гуртожитків, 

контроль за забезпеченням пристосування гуртожитків до проживання у них осіб з 

особливими потребами, контроль за коштами спеціального фонду розвитку 

гуртожитків та житла соціального призначення, їх спрямування виключно на 

капітальний ремонт, реконструкцію, утримання, експлуатацію житлового фонду 

гуртожитків та житлового фонду соціального призначення.  

Ефективність такого громадського контролю істотно зросла б у разі 

включення представників самоорганізації населення, що створені на базі конкретних 

гуртожитків до відповідних постійних комісій органів місцевого самоврядування, 

які створені з метою вирішення проблем соціального захисту та забезпечення 

житлових прав територіальної громади.  

Намагання місцевого самоврядування істотно покращити становище певних 

категорій громадян досить часто відображаються в актах локальної нормотворчості. 

Зокрема, це можуть бути рішення місцевих рад про надання окремим категоріям 

непрацездатних та малозабезпечених громадян додаткових, крім тих, що 

передбачені законодавством, видів соціального забезпечення. Наприклад, у 

Комплексній програмі соціального захисту населення м. Харкова на 2008–2011 роки 

у сфері соціального забезпечення передбачалося наступне: надання соціальної та 

матеріальної допомоги малозабезпеченим та соціально незахищеним категоріям 
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громадян, зокрема дітям пільгових категорій; поповнення єдиного банку даних 

соціально незахищених громадян, посилення адресності при наданні соціальної та 

матеріальної допомоги; забезпечення цілеспрямованої роботи закладів соціального 

захисту міста; підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що 

спрямовуються на соціальний захист громадян; залучення додаткових коштів і 

благодійної допомоги для фінансування соціальних виплат та вирішення соціальних 

проблем; підтримка громадських організацій соціальної спрямованості [166, с. 228]. 

Так, з метою поліпшення соціального захисту певних верств населення 

Рівненською міською радою прийняті рішення щодо комплексних заходів з надання 

допомоги багатодітним і неблагополучним сім’ям, міські цільові соціальні програми 

реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування [635]; про організацію надання пільг інвалідам, членам їх сімей, 

законним представникам інвалідів (дітей-інвалідів), підприємствам, установам, 

організаціям, громадським організаціям інвалідів та сфери соціального захисту 

населення на безоплатне паркування і зберігання транспортних засобів [617]; про 

завдання з бронювання робочих місць для працевлаштування незайнятих громадян, 

які потребують соціального захисту [596]; про реалізацію Плану заходів з виконання 

Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції 

ООН про права дитини на період до 2016 року [622]. 

У межах Обласної програми «Ветеран», затвердженої Рішенням Рівненської 

обласної ради [504], надається матеріальна допомога певним категоріям громадян, а 

також виділяються кошти їх ветеранським організаціям. Управлінням праці та 

соціального захисту населення згідно з рішенням Рівненської міської ради 

проводяться щомісячні виплати визволителям міста Рівного, щомісячні виплати 

репресованим та реабілітованим, інвалідам ВВВ, яким 90 і більше років, почесним 

громадянам міста Рівного, одноразові виплати до 90-річчя, виплати 100-річним, 

придбання продуктових пакетів малозабезпеченим громадянам тощо [779]. 

Таким чином, представницькі органи місцевого самоврядування найбільш 

якісно та своєчасно здатні реалізувати повноваження щодо соціального захисту 

населення, оскільки володіють найбільш повною та достовірною інформацією про 
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соціальне становище кожного члена територіальної громади, його першочергові 

потреби. Однак, в Україні склалася ситуація, коли всі основні законодавчі гарантії 

забезпечення соціального захисту пов’язані з центральним рівнем управління, а 

зміст проблеми забезпечення соціального захисту має яскраво виражений місцевий 

характер. Регіональний рівень, на наш погляд, містить низку об’єктивних 

можливостей для забезпечення найбільш дієвої організації всієї справи соціального 

захисту громадян. Саме на цьому рівні може бути найкращим способом досягнуто 

те головне, що визначає ефективність усіх зусиль у соціальному захисті, – 

конкретність, адресність і раціональність. Нині, коли матеріально-фінансові ресурси 

держави, як ніколи, обмежені, забезпечення конкретності, адресності й 

раціональності витрат коштів під час розв’язання проблеми соціального захисту має 

особливо важливе значення як для самих малозабезпечених, так і для суспільства. 

Отже, спираючись на проведений аналіз, можна стверджувати, що в 

суспільстві існує нагальна потреба вдосконалення концепції регіональної соціальної 

політики як сукупності (системи) соціальних заходів, спрямованих на подолання 

десоціалізації та стратифікаційної маргіналізації, котра б мала нормативно-правове 

конституювання і ставила за мету формування гідного рівня існування населення 

регіону [183, с. 8]. Саме тому подальший розвиток законодавства в цій сфері, на 

нашу думку, має бути спрямовано на створення максимальних умов для 

забезпечення гарантій права на соціальний захист громадян України та приведення 

його у відповідність до міжнародних стандартів.  

Одним з напрямів реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у 

сфері соціального захисту є соціальне обслуговування населення. Воно 

здійснюється системою соціальних служб, яка включає державну та муніципальну 

систему. Соціальне обслуговування також здійснюється підприємствами, 

установами, організаціями інших форм власності та громадянами, які займаються 

підприємницькою діяльністю із соціального обслуговування населення. 

Муніципальну систему соціальних служб становлять комунальні підприємства та 

установи соціального обслуговування, які перебувають у віданні органів місцевого 

самоврядування, що здійснюють управління цією системою відповідно до наданих 
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їм повноважень. Такими установами є: комплексні центри соціального 

обслуговування населення; територіальні центри соціальної допомоги сім’ї та дітям; 

центри для неповнолітніх; центри допомоги дітям, які залишилися без піклування 

батьків; соціальні притулки для дітей та підлітків; центри психолого-педагогічної 

допомоги населенню; спеціальні будинки для одиноких престарілих; стаціонарні 

установи соціального обслуговування (будинки-інтернати для престарілих та 

інвалідів, дитячі будинки-інтернати для дітей з розумовими та фізичними 

відхиленнями). Втім, доволі широка мережа таких закладів, розвинена система 

соціальних пільг у нашій державі та форм їх виявлення ще не свідчить про 

належний ступінь соціальної захищеності населення. 

Протягом останніх років набули розвитку нові підходи до розв’язання 

проблем малозабезпечених верств населення, спрямовані на забезпечення їх 

соціальних гарантій залежно від майнового стану та доходів сім’ї, посилення 

адресної державної підтримки та контролю за використанням державних коштів. 

Цей напрям соціального захисту населення здійснюється шляхом надання державної 

соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми, субсидій на оплату 

за користування житлом і комунальних послуг та пільг певним категоріям громадян. 

Водночас, механізм надання пільг є недосконалим, оскільки реально пільгами 

користуються не всі, хто має на них право. Відсутня система моніторингу доходів 

сімей, що не дає змоги визначити тих, кому такі пільги найбільш необхідні. На 

підприємствах, що надають послуги, на оплату яких спрямовано пільги, у 

відповідних органів влади немає єдиних методик обчислення фактичної вартості 

окремих видів пільг, обліку наданих пільг, єдиної статистичної звітності щодо 

фактичної вартості пільг. Тому на сьогодні виникла потреба в докорінному 

вдосконаленні та реформуванні системи надання соціальних пільг.  

Актуальним залишається і питання управління системою органів соціального 

обслуговування, яке може надаватися у вигляді як соціальних послуг, так і 

матеріальної підтримки. Так, Ю. Д. Юрченко пропонує новий підхід до організації 

управління соціального захисту населення в регіоні, яке включає: орган управління 

системи соціального захисту, що здійснює організаційні функції, внутрішній 
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контроль, надає методичну допомогу, виконує контрольні функції щодо реалізації 

законів України; підрозділи виробничого забезпечення соціального захисту 

населення – центри соціального захисту населення при виконкомах сільських та 

селищних Рад, центри у віддалених мікрорайонах міст, альтернативні служби, що 

базуються на різних формах власності. Така модель управління органічно 

вписується у ринкову економіку і значно посилює контрольні функції щодо 

реалізації державної політики в цілому, а не тільки щодо своєї безпосередньої 

функціональної діяльності. Основна ідея створення нової моделі управління 

соціальним захистом населення в регіоні полягає в максимальній децентралізації 

діяльності всіх органів соціального захисту населення за умови збереження чіткої 

багаторівневої вертикалі управління, широкому використанні можливостей владних 

структур на всіх рівнях, розвитку інформаційного забезпечення як основи переходу 

до адресної допомоги найменш соціально захищеним верствам населення в 

об’єктивно доступному і необхідному обсязі [825]. 

Одним із шляхів реформування системи соціального захисту є врахування 

матеріального стану особи з метою надання її безпосередньо тому, хто потребує 

допомоги, а не тому, хто може забезпечити себе сам. Цією методикою користується 

переважно Великобританія. Матеріальний стан особи враховується під час виплати 

34 % усіх видів допомоги [831, с. 68]. 

Головними умовами створення оптимальної системи на регіональному рівні 

мають стати: адресність та наближення органів соціального захисту населення до 

одержувачів пільг та допомоги, що дасть можливість поглибити адресну допомогу 

шляхом визначення права на її призначення, виходячи з конкретних обставин, що 

склались в окремій сім’ї, та її фактичного майнового стану. Це передбачає відкриття 

центрів соціального захисту в селах та мікрорайонах міст, роботу уповноважених 

сільських та селищних рад. У напрямі соціального обслуговування з урахуванням 

демографічної ситуації – це створення будинків-інтернатів у сільській місцевості 

при фермерських господарствах, колективних сільгосппідприємствах; медико-

соціальних комплексів на базі сільських лікарень за активної участі органів 

місцевого самоврядування і особливо територіальних громад [824, с. 8]. 
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Для управління системою соціального захисту населення обов’язковою є 

наявність персоніфікованого обліку одержувачів пільг та належне програмне 

забезпечення (автоматизоване опрацювання документів) щодо надання пільг та 

допомоги. Прийом громадян з усіх питань, що стосуються соціального захисту, має 

здійснюватися працівниками відповідних органів в одній приймальні, допомоги 

мають призначатися за однією заявою, що дасть можливість виключити 

зловживання з боку окремих громадян. Важливим чинником удосконалення системи 

управління соціальним захистом має стати щораз більша поінформованість 

населення щодо соціальних реформ. 

Ці та інші завдання в повному обсязі за умови втілення в життя основних 

напрямів муніципальної реформи, зокрема децентралізації влади з повною 

ліквідацією державних адміністрацій на регіональному рівня або ж обмеження їх 

тільки функціями нагляду та розширенням функціональних повноважень районних 

та обласних рад, можуть виконувати управління праці та соціального захисту 

відповідно обласних та районних рад, міських рад, районних у містах рад, їх 

структурні підрозділи: відділ соціальних гарантій і компенсацій малозабезпеченим 

громадянам, відділ з надання населенню субсидій, відділ з питань соціального 

захисту громадян, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, відділ 

персоніфікованого обліку пільгових категорій громадян, відділ контролю 

призначення та виплати пенсій, територіальний центр з обслуговування пенсіонерів 

та одиноких непрацездатних громадян. Водночас встановлено, що потребує змін 

структура органів цих управлінь, які вирішують питання зайнятості та соціально-

трудових відносин, а саме відділів праці. 

Реорганізація системи соціального захисту населення передбачає створення 

відповідної нормативно-правової бази з розмежуванням компетенції держави, 

органів регіонального самоврядування та базового рівня в питаннях соціального 

захисту населення.  

Таким чином, реформування потребує й організаційна основа реалізації 

соціальної функції місцевого самоврядування у сфері соціального захисту, яка є 

сукупністю усіх суб’єктів місцевого самоврядування, що наділені відповідними 
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повноваженнями та найбільш наближені до безпосередніх одержувачів пільг та 

допомоги, забезпечують їх оформлення та надання на основі відповідних 

документів. 

Саме органи місцевого самоврядування мають забезпечити контроль за 

нарахуванням та виплатою пенсій, надання соціальних гарантій і компенсацій 

малозабезпеченим громадянам, субсидій населенню, соціальний захист громадян, 

постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС, роботу з інвалідами, ведення єдиного 

державного реєстру осіб, які мають право на пільги. Територіальний центр має 

підтримувати одиноких непрацездатних громадян та громадян інших категорій, які 

потребують сторонньої допомоги. Об’єднання зусиль суб’єктів місцевого 

самоврядування, відповідних управлінь та центрів зайнятості сприятиме подоланню 

безробіття, виконанню місцевих програм зайнятості, у тому числі і 

працевлаштування інвалідів. Відділ праці, який входить до структури управління 

праці та соціального захисту населення, має бути виділений в окрему структурну 

одиницю місцевого самоврядування та здійснювати моніторинг стану соціально-

трудових відносин на всіх підприємствах адміністративно-територіальної одиниці 

незалежно від форм власності. Необхідно також надати йому права впливу на 

порушників трудового законодавства, законодавства щодо охорони праці. 

В сільській місцевості існує потреба у створенні і функціонуванні центрів 

соціального захисту населення, організації роботи уповноважених сільських та 

селищних рад. Для здійснення соціального обслуговування людей похилого віку 

необхідне створення медико-соціальних центрів на базі сільських лікарень та 

міжсільських будинків-інтернатів за участю органів місцевого самоврядування, 

фермерських господарств, сільськогосподарських підприємств та активної участі 

членів територіальної громади. Особливо гостро це питання постане в процесі 

укрупнення територіальних громад, що призведе до їх певної територіальної 

віддаленості від їх адміністративного центру, де й буде знаходитися відповідна 

сільська, селищна, міська рада.  

Триває пошук механізмів формування ефективного місцевого самоврядування 

та територіальної організації влади, здатної максимально забезпечити передусім 
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надання якісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів демократії 

участі, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній 

території, узгодження інтересів, з одного боку, держави та територіальних громад, з 

другого, – усіх складових об’єднаної територіальної громади. При цьому важливе не 

тільки удосконалення функціонування основних складових системи місцевого 

самоврядування, а й пошук нових організаційних форм, що постає як тенденція до 

розширення самої системи місцевого самоврядування.  

В якості дієвої організаційної складової механізму реалізації соціальної 

функції в сфері соціального захисту населення пропонуємо муніципально-правовий 

інститут старости, який має на меті представлення інтересів мешканців відповідних 

територій, які утворили об’єднану територіальну громаду та які віддалені 

територіально від самого представницького органу місцевого самоврядування. Саме 

староста зможе на належному рівні представляти їх інтереси у відповідній раді, 

доносити до голови, виконавчого комітету, депутатського корпусу інформацію про 

нагальні соціальні потреби, а також контролювати виконання прийнятих рішень в 

інтересах громади та доводити їх до відома жителів. Таким чином, староста не 

тільки представлятиме інтереси мешканців поселення у виконавчих органах ради 

громади, а й стане посередником з надання мешканцям територіальної одиниці 

адміністративних послуг виконавчими органами ради громади, сприятиме 

активізації діяльності, спрямованої на реалізацію соціальної функції за умови 

наділення його певними повноваженнями. При цьому вважаємо за необхідне 

розширити перелік його повноважень та закріпити на законодавчому рівні наступне. 

Отже, староста за дорученням мешканців забезпечує підготовку документів для 

органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади з питань 

соціального захисту та соціальної допомоги; бере участь у підготовці проекту 

бюджету громади в частині фінансування програмами, що здійснюється на території 

його юрисдикції; здійснює моніторинг за виконанням функцій посадовими 

особами громади та бюджетних установ громади, територіальних підрозділів та 

посадових осіб органів виконавчої влади, розташованих на території відповідного 

поселення, готує відповідні подання до виконавчого комітету ради громади. 
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Вкрай необхідно законодавчо закріпити повноваження щодо здійснення 

моніторингу за дотриманням прав і законних інтересів жителів територіальної 

одиниці у сфері охорони навколишнього природного середовища, правопорядку, 

соціального захисту, у сфері житлово-комунального господарства, у сфері реалізації 

права на працю, права на медичну допомогу та в інших сферах. У разі виявлення 

порушення не тільки повідомляє відповідні органи державної влади та виконавчий 

комітету ради громади, а й тримає на контролі їх усунення та повідомляє 

зацікавлену особу про результат розгляду цього питання. 

Крім того, враховуючи природу місцевого самоврядування, питань місцевого 

значення, зазначений перелік повноважень не може бути вичерпним. Статутом 

громади та рішеннями ради громади на старосту можуть покладатися додаткові 

повноваження у межах компетенції ради громади та її виконавчих органів. 

З метою уникнення зрівнялівки в оплаті їх праці, необхідно передбачити 

отримання старостами доплат залежно від обсягу визначених радою громади чи 

статутом громади повноважень, кількості мешканців поселення та розміру території 

юрисдикції [245, с. 50, 51]. 

Однак, основною перешкодою для втілення в життя інституту старости, а 

також інших пропозицій щодо вдосконалення механізму реалізації соціальної 

функції у сфері місцевого самоврядування є проблеми матеріально-фінансової 

основи функціонування інституту місцевого самоврядування в Україні.  

Стан і перспективи соціально-економічного розвитку країни характеризуються 

значним ускладненням проблематики соціального захисту громадян, як на рівні 

держави, так і на регіональному та місцевому рівнях. Переважна більшість регіонів, 

муніципальних органів усіх рівнів працюють в умовах все більшого дефіциту 

фінансування. Особливо яскравим підтвердженням цього є прийнятий Закон «Про 

державний бюджет України» на 2015 рік, який в умовах політико-економічної кризи 

істотно скоротив статті видатків на соціальну сферу. Тому першочерговим 

завданням органів місцевого самоврядування є пошук джерел наповнення 

відповідних місцевих бюджетів, а також залучення інших джерел фінансування 

сфери соціального захисту, зокрема заохочення громадян до активної діяльності 
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через створення благодійних фондів, діяльність громадських організацій, створення 

волонтерських служб тощо.  

Таким чином, механізм реалізації соціальної функції місцевого 

самоврядування у сфері соціального захисту має свої особливості, які зумовлені 

самою природою інституту місцевого самоврядування, його гуманістичним 

характером, багатогранністю усієї системи місцевого самоврядування, складові якої 

включені у процес реалізації соціальної функції в означеній сфері, особистої 

зацікавленості кожного члена територіальної громади в результативності 

муніципальної діяльності щодо надання певних послуг у сфері соціального 

забезпечення та соціального обслуговування. 

Водночас дієвість механізму реалізації соціальної функції у сфері соціального 

захисту, залежить від ефективної взаємодії усіх його структурних елементів, кожен з 

яких потребує суттєвого удосконалення, передусім в частині розширення власних 

повноважень, звуження обсягу делегованих повноважень, позбавлення останніх 

тільки в контексті необхідної взаємодії органів місцевого самоврядування та органів 

виконавчої влади, надання відповідної ваги актам локальної нормотворчості, які 

деталізують порядок реалізації прав мешканців відповідної території на належне 

соціальне забезпечення та соціальне обслуговування, пошук нових організаційних 

форм та засобів реалізації відповідних соціальних прав, а також зміцнення 

матеріально-фінансової основи шляхом реформування міжбюджетних відносин, 

нових підходів до формування доходної та видаткової частини місцевих бюджетів, 

удосконалення податкової складової. 

 

4.3 Особливості реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у 

сфері житлово-комунального господарства 

 

Проблема реалізації соціальної складової економічних прав громадян у сфері 

житлово-комунального господарства є багатогранною і вимагає зваженого підходу з 

боку усіх рівнів влади. Значна роль у цій сфері належить муніципальній владі, яка 

відповідно до свого функціонального призначення зобов’язана забезпечити умови та 
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належний рівень життєдіяльності населення у межах відповідних населених пунктів 

шляхом надання відповідних послуг, а також контролю за їх якістю та своєчасністю.  

Розробка ефективного механізму реалізації соціальної функції місцевого 

самоврядування у сфері житлово-комунального господарства вимагає передусім 

усвідомлення суті самого поняття «житлово-комунальне господарство», основних 

завдань та принципів його діяльності.  

Вчені радянського періоду, під поняттям «житлово-комунальне господарство» 

розуміли галузь народного господарства, яка включала в себе житловий фонд, 

комунальні підприємства та створення зовнішнього благоустрою. Зокрема, 

А. Г. Хазиков зазначає, що житлово-комунальне господарство забезпечує 

працівників житлом, задовольняє потреби громадян з комунальних послуг за місцем 

проживання (газом, теплом, водою, каналізацією, електроенергією) або надає 

послуги в межах населеного пункту [773, с. 4].  

Український радянський енциклопедичний словник визначав комунальне 

господарство як сукупність підприємств, організацій, служб та інженерних споруд, 

призначених для задоволення комунально-побутових потреб населення міст, селищ і 

сіл. У містах вони входять до складу міського господарства. 

Розглядаючи нині питання житлово-комунального господарства, Ю. П. Битяк, 

розмежовує його на дві важливі складові: будівництво та житлову сферу. 

Будівництво є галуззю матеріального виробництва, яка забезпечує створення та 

реконструкцію об’єктів виробничого, комунально-побутового, соціально-

культурного й житлового призначення, а житлова сфера включає управління 

житловим фондом й об’єктами комунального господарства, їх утримання, 

будівництво та ремонт [89, с. 339]. 

Питання житлово-комунального господарства розглядає також і М. Галянтич, 

але чіткого визначення цього терміна не дає. Учений приділяє увагу житлово-

будівельним коопераціям, під якими розуміє добровільне об’єднання громадян міст і 

селищ з метою здійснення будівництва житлових приміщень (багатоповерхових 

будинків) за рахунок власних коштів чи за допомогою державних кредитів, позик, 

кредитів комерційних банків, а також аналізує поняття «житло» [142, с. 498]. 
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Водночас О. Соколовська визначає житлово-комунальне господарство як 

галузь, яка має системний характер і спрямована на задоволення суспільних потреб, 

функціонування господарського комплексу, задоволення комунально-побутових 

потреб населення відповідно до нормативів і національних стандартів, підтримання 

у належному стані житлових будинків і житлових приміщень. При цьому 

виокремлює характерні ознаки житлово-комунального господарства: спрямованість 

на забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних і безпечних умов життя, 

першочергових потреб суспільства, підтримання у належному стані будинків, 

споруд, жилих і нежилих приміщень, функціонування господарського комплексу; 

функціонування галузі на базі нормативів і національних стандартів [694, с. 177]. 

На соціальній спрямованості житлово-комунального господарства акцентує 

увагу М. В. Бутиріна [113, с. 7]. Натомість, О. А. Мельниченко, В. О. Ващенко 

зазначають, що соціальна спрямованість житлово-комунального господарства не 

відповідає дійсності, оскільки чинна тарифна політика більшості підприємств ЖКГ 

спрямована на максимізацію прибутку (у тому числі за рахунок «перенесення 

вартості втрат» на собівартість послуг), тоді як держава (через систему житлових 

субсидій) забезпечує соціальну підтримку найменш захищених верств 

населення [462].  

О. В. Ореховська вважає, що житлово-комунальне господарство забезпечує 

розвиток соціально-економічної системи міста, залишаючи поза увагою решту 

населених пунктів (села, селища), мешканці яких теж є споживачами житлово-

комунальних послуг [513, с. 3]. 

Керуючись критерієм масштабу та прив’язкою до території, вважаємо за 

необхідне розрізняти не тільки загальнодержавне і регіональне житлово-комунальне 

господарство, а й районне, міське, селищне. Така класифікація рівнів житлово-

комунального господарства зумовлена також й територіальною основою 

функціонування інституту місцевого самоврядування.  

Формування житлово-комунального господарства з точки зору раціональної 

територіальної організації її об’єктів передбачає врахування відповідності 

розміщення об’єктів житлово-комунального господарства потребам населення; 
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економію витрат праці та подолання просторового розриву між елементами 

виробництва житлово-комунальних послуг; забезпеченість планомірності, 

керованості процесів розміщення об’єктів, їх орієнтацію на досягнення високої 

ефективності господарської діяльності. 

Водночас основний акцент поставлено на міське господарство, оскільки саме в 

містах інфраструктура є найбільш розвиненою, що, своєю чергою, й породжує 

пошук оптимальних шляхів його функціонування. Міське господарство – це складна 

сукупність підприємств, служб, інженерних споруд і мереж, розташованих на 

території міста і призначених задовольняти повсякденні комунальні, побутові, 

матеріальні та соціально-культурні потреби жителів міста. 

Складовою частиною міського господарства є житлово-комунальне 

господарство, яке охоплює житлове господарство, куди входять житлово-

експлуатаційні дільниці, ремонтно-будівельні управління; санітарно-технічні 

підприємства (водопровід і каналізація, лазні, сауни, пральні, служби з прибирання 

території, санітарна очистка будинків (збір сміття); енергетичні підприємства та 

електромережі, газове господарство, опалювальні котельні з тепломережею; 

транспортні підприємства (громадський міський транспорт). 

До комунального господарства відносять також споруди зовнішнього 

благоустрою населених пунктів: дороги, мости, тротуари, пішохідні переходи й 

естакади, вуличне освітлення, зелені насадження, цвинтарі тощо. 

Ми поділяємо розуміння сутності комунального господарства міста як 

підсистеми житлово-комунального господарства, представленої сукупністю 

елементів комунального обслуговування й благоустрою, що перебувають у 

комунальній власності територіальних громад та надають комунальні послуги, які 

забезпечують сприятливі умови життєдіяльності суб’єктів міста [805, с. 12]. 

Звідси випливає, що житлово-комунальне господарство – це комплекс 

технічно, технологічно та територіально пов’язаних об’єктів, виробнича діяльність 

яких спрямована на максимально повне життєзабезпечення населених пунктів через 

надання основних та додаткових послуг. 
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Основним завданням діяльності житлово-комунального господарства є 

задоволення потреб у відповідних послугах місцевого населення, суб’єктів 

підприємницької діяльності, установ і організацій, розташованих в межах 

населеного пункту та під юрисдикцією територіальної громади. При цьому 

діяльність житлово-комунального господарства має бути спрямована на ефективне 

виконання низки функцій, зокрема виробничої, соціальної, екологічної, 

регуляторної та урбанізаційно-регіональної. Усі названі функції взаємозалежні та 

доповнюють одна одну. 

Розвиток житлово-комунального господарства підпорядковується основній 

меті – найбільш повному задоволенню постійно зростаючих потреб членів 

територіальних громад. Що вищими є темпи соціального розвитку, тим динамічніше 

змінюються людські потреби, структура життєвих благ, що мають їх задовольняти 

та забезпечувати. 

Так, у багатьох населених пунктах існує проблема комп'ютерної освіти серед 

інвалідів: дітей, молоді та інших вікових категорій з ураженням опорно-рухового 

апарату, а особливо серед інвалідів, які пересуваються з допомогою візків. Цій 

проблемі приділяється мало уваги з боку владних і комерційних структур через брак 

приміщень, які пристосовані та обладнані пандусами, ліфтами, перилами. Школи, 

інститути й інші учбові заклади є недоступними для інвалідів-візочників та людей із 

значними порушеннями опорно-рухового апарату. 

Для людини з інвалідністю здобуття відповідної освіти й професії є 

необхідною передумовою для залучення її як рівного партнера до суспільних 

відносин, можливість працевлаштування, підвищення рівня доходів, її інтеграції у 

суспільство та соціальної адаптації. Тому одним з напрямів реалізації соціальної 

функції місцевого самоврядування у сфері житлово-комунального господарства є 

облаштування підприємств, установ, організацій, а також громадського транспорту 

спеціальними пристосуваннями для інвалідів-візочників, інших категорій осіб, які 

мають певні фізичні вади.  

Сьогодні житлово-комунальне господарство переживає значні труднощі. 

Збільшується кількість старого та аварійного житлового фонду, матеріально-
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технічна база житлово-комунального господарства вкрай зношена, обладнання 

застаріле та енергомістке. 

Фізичне та моральне старіння конструкцій і внутрішніх систем житлових 

будівель стало головною причиною зниження якості комунальних послуг, 

погіршення комфортності, надійності та безпечності умов проживання мешканців 

міста. З другого боку, незадовільний фізичний стан внутрішньобудинкових систем, 

низькі теплозахисні властивості огороджувальних конструкцій та відсутність у 

споживачів технічної можливості для керування споживанням теплової енергії 

призводять до невиправдано високого рівня обсягів споживання тепла і питної води. 

Відповідно неухильно збільшуються обсяги нарахувань з оплати послуг 

теплозабезпечення для мешканців, що особливо гостро проявилося в умовах 

стрімкого зростання вартості енергоносіїв в Україні. 

Наявна законодавча та нормативна база недостатня і недосконала, не 

забезпечує правових засад реформування житлово-комунального господарства, 

взаємовідносин підприємств і організацій галузі та споживачів послуг. 

Усе це свідчить про системну кризу в галузі та про міжгалузевий характер 

проблем, для розв’язання яких, а також для забезпечення переходу до нової моделі 

сталого функціонування житлово-комунального господарства необхідне проведення 

житлово-комунальної реформи. Чинна система управління житлово-комунальним 

господарством міст та селищ, що орієнтована на адміністративно-командні засади і 

за якої неможливе ефективне виконання одночасно функцій замовника, виробника 

та виконавця житлово-комунальних послуг, повинна бути реформована на засадах 

ринково-договірних відносин між замовниками, виробниками, виконавцями і 

споживачами житлово-комунальних послуг. 

Прорахунки в реформуванні вітчизняного житлово-комунального 

господарства обумовили необхідність коригування курсу реформ, а тому 

домінуючими мають стати наступні принципи. Так, І. О. Драган, досліджуючи 

проблеми розвитку житлово-комунального господарства, акцентує увагу на таких 

принципах, як комплексність; самофінансування; дотримання соціальних гарантій; 

поєднання державного й суспільного контролю; пріоритет соціальних, регіональних 
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і суспільних інтересів над галузевими, відомчими й локальними [224, с. 88]; 

забезпечення визнається за справедливим мінімумом його для всіх громадян; набір 

забезпечуваних житлово-комунальних послуг повинен за мінімальної їх вартості 

давати певне задоволення попиту більшості населення; свобода вибору житлово-

комунальних послуг [225, с. 129]. При цьому варто погодитися із твердженням 

О. А. Мельниченко та В. О. Ващенко [463, с. 11] про те, що доволі часто в якості 

принципів наводяться засоби та напрями реформування, а саме: орієнтація на різні 

форми власності в житлово-комунальному господарстві; поступова децентралізація 

управління й передача ряду управлінських функцій у сфері житлово-комунального 

господарства на місцевий рівень; залучення населення до активної участі в 

управлінні житлово-комунальним господарством; орієнтація на різні джерела 

фінансування: централізовані й децентралізовані фінансові ресурси; подолання 

асиметрії між економічною і соціальною ефективністю житлово-комунального 

господарства тощо [320, с. 89]. 

Законодавчі акти, акти Президента України і Кабінету Міністрів України, 

прийняті за останні роки, дали можливість розпочати реформування відносин у 

житлово-комунальній сфері. Передбачена ними система фінансування житлово-

комунального господарства і тарифна політика повинні забезпечити поступовий 

перехід на бездотаційний, самоокупний принцип роботи галузі. Обов’язковою 

умовою проведення житлово-комунальної реформи є зміна тактики ціноутворення, а 

саме: перехід від простого підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги до 

поступової диференціації цих тарифів з урахуванням реальних доходів громадян і 

фактичних витрат виробників житлово-комунальних послуг, якості та 

місцезнаходження житла. Одночасно із збільшенням частки відшкодування 

населенням витрат на утримання житла і отримання житлово-комунальних послуг 

передбачається зменшення розміру цих витрат шляхом застосування нових 

енергозберігаючих технологій і обладнання, альтернативних джерел 

енергопостачання, зменшення втрат у процесі виробництва та надання послуг, 

впровадження засобів обліку та регулювання обсягів споживання води, тепла, 

енергоресурсів. 
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Але успішне реформування системи житлово-комунального господарства 

неможливе без роз’яснення населенню основних завдань і очікуваних результатів 

реформи житлово-комунального господарства, створення у широких верств 

населення, які звикли з недовірою ставитися до будь-яких інновацій, впевненості у 

доцільності запланованих перетворень. У зв’язку з цим надзвичайно важливою є 

активізація інформаційного супроводу процесів реформування і модернізації 

житлово-комунального комплексу, а також створення прозорого механізму 

взаємодії підприємств житлово-комунального господарства та громадськості, 

спрямованого на вирішення проблемних питань у цій сфері [541, с. 74; 508; 371; 296, 

с. 69–73; 213, с. 40–44]. 

Розглядаючи механізм реалізації соціальної функції місцевого самоврядування 

у сфері житлово-комунального господарства як комплексну системну категорію, яка 

є сукупністю правових, демографічних, організаційних, матеріальних, фінансових 

ресурсів, необхідних для забезпечення ефективного функціонування 

інфраструктури, благоустрою відповідної території, надання якісних житлово-

комунальних послуг населенню, ми розглядаємо увесь комплекс проблем, які 

сповільнюють розвиток житлово-комунального господарства у правовій 

(недосконалість нормативно-правового забезпечення діяльності, нечіткий розподіл 

повноважень між різними рівнями влади, невідповідність компетенції органів 

місцевого самоврядування їх фінансовим ресурсам), економічній (високий рівень 

монополізації сфери надання житлово-комунальних послуг та слабка конкуренція, 

дотаційні та субсидіарні механізми спрацьовують не повною мірою та з істотним 

запізненням, високий рівень дотування, неврегульованість системи пільг і порядку 

їх фінансування, відсутність власних ресурсів та недостатність бюджетного 

фінансування адресних програм капітального ремонту, заміни та модернізації 

об’єктів житлово-комунального господарства, ризикованість та тривалий термін 

окупності інвестиційних проектів, повсюдні неплатежі та несвоєчасна оплата 

житлово-комунальних послуг споживачами тощо); екологічній (погіршення 

екологічного стану на відповідній території за рахунок забруднення довкілля 

каналізаційними витоками, наявність підтоплень підвалів через пошкодження водо 
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та тепло мереж, що призводить до просідання будинків та їх зсувів, а також 

порушень санітарно-епідеміологічних норм); та соціально-демографічній площині 

(підвищення темпів зростання чисельності населення міст над темпами будівництва 

житла, відсутність можливості забезпечення житлом соціально незахищених верств 

населення, категорій, яким житло має надаватися першочергово або ж 

покращуватися житлові умови, відсутність відповідних державних та 

муніципальних програм).  

Як наголошує В. В. Мамонова, функціонування житлово-комунального 

господарства в Україні як одна із основних сфер піклування органів місцевого 

самоврядування сьогодні відбувається, з одного боку, в умовах прагнення до 

сталого розвитку населених пунктів, посилення ролі місцевого самоврядування у 

вирішенні питань життєдіяльності територій, а з другого, – під негативним впливом 

таких факторів, як недостатньо ресурсне забезпечення місцевого самоврядування (у 

тому числі – правове), незадовільний технічний стан інфраструктури та високий 

рівень зношеності основних фондів у житлово-комунальному господарстві, 

недосконалість управління житлово-комунальним господарством у цілому та 

окремими його підгалузями (зокрема, водопостачання і водовідведення) [439, 

с. 169]. 

Усе це актуалізує необхідність удосконалення механізмів управління житлово-

комунальним господарством та його підгалузями, передусім – правового 

регулювання як комплексу упорядкованих юридичних засобів (права, обов’язки, 

принципи, процедури, заборони, відповідальність та ін.), покликаних реалізовувати 

правомірні інтереси суб’єктів [259, с. 423]. Крім того, це питання набуває ваги у 

зв’язку з необхідністю адаптації законодавства у цій сфері до вимог Європейського 

Союзу, особливо у напрямку забезпечення відповідних стандартів якості. 

Так, основний тягар усіх невирішених проблем у сфері житлово-комунального 

господарства лягає на плечі місцевого самоврядування. Яскравим підтвердженням 

цього є чинне законодавство, яке визначає повноваження місцевого самоврядування 

в означеній сфері. Ще за радянських часів Житловий Кодекс [275] визначав 

компетенцію виконавчих комітетів рад народних депутатів усіх рівнів у галузі 



 329 

використання і забезпечення схоронності житлового фонду, зокрема ст. 14–16 

закріплюють повноваження цих органів. Хоча сьогодні перелічені норми є чинними, 

однак йдеться про абсолютно відмінну природу місцевого самоврядування та 

органів місцевого самоврядування, які являють собою відокремлений рівень 

публічної влади та не належать до системи органів державної виконавчої влади, чим 

породжують певні особливості функціонування системи місцевого самоврядування 

в цілому. 

Весь масив нормативно-правових актів, які регламентують процес реалізації 

соціальної функції місцевого самоврядування у сфері житлово-комунального 

господарства становить собою правову основу механізму та вимагає впорядкування 

за такими основними критеріями: рівень прийняття та коло питань, що охоплюється 

тим чи іншим нормативно-правовим актом. 

Безперечно, основним законодавчим актом, який першочергово визначає та 

має визначати повноваження місцевого самоврядування у цій сфері є Закон України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», який до відання виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад відносить власні та делеговані повноваження в 

галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного 

обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку.  

Вважаємо, що делеговані повноваження у цій сфері мають бути зведені до 

мінімуму, натомість має розширитися перелік власних повноважень відповідно до 

самої природи місцевого самоврядування та загальновизнаних принципів його 

функціонування: повсюдності, субсидіарності та доступності. Крім того, 

повноваження в галузі містобудування, житлово-комунального господарства, 

побутового, торговельного обслуговування, транспорту і зв’язку, які сьогодні 

закріплені ст. 20 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» [608], теж 

мають бути віднесені до відання органів місцевого самоврядування.  

Водночас існує низка повноважень, які залишаються нереалізованими, 

оскільки повністю залежать від конкретно визначеної видаткової частини місцевого 

бюджету. Мова йде про сприяння розширенню житлового будівництва, надання 

громадянам, які мають потребу в житлі, допомоги в будівництві житла, в отриманні 
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кредитів, у тому числі пільгових, та субсидій для будівництва чи придбання житла; 

подання допомоги власникам квартир (будинків) в їх обслуговуванні та ремонті.  

Особливо гостро постає проблема забезпечення виконання органами 

місцевого самоврядування законодавства щодо збереження та захисту житлових та 

майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, мешканців 

гуртожитків; розвиток житлового фонду соціального призначення; влаштування 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм 

виховання; функціонування закладів для бездомних осіб та безпритульних дітей. 

Такими закладами для бездомних осіб є: будинки нічного перебування, центри 

реінтеграції бездомних осіб, соціальні готелі, інші заклади, що надають послуги 

бездомним особам. Закладами соціального захисту для безпритульних дітей є: 

притулки для дітей; центри соціально-психологічної реабілітації дітей; соціально-

реабілітаційні центри (дитячі містечка).  

Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей» [611] передбачає створення закладів соціального захисту для 

бездомних осіб не тільки органами місцевого самоврядування, а й місцевими 

органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, релігійними організаціями, 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, 

фізичними особами відповідно до потреб регіону. 

При цьому органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої 

влади можуть надавати на конкурсних засадах бюджетні кошти для здійснення 

об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями недержавної 

форми власності заходів, спрямованих на соціальний захист бездомних осіб і 

безпритульних дітей. Таким чином, законодавець намагається зменшити 

матеріально-фінансове навантаження на місцевий бюджет, дозволяючи залучення 

коштів з інших джерел, інших суб’єктів, при цьому фінансування за рахунок 

місцевого бюджету може бути мінімальним.  

Враховуючи зарубіжний досвід вирішення проблеми забезпечення житлом, 

поділяємо погляди білоруського вченого Д. В. Шабайлова, який наполягає на тому, 

що враховуючи складне соціально-економічне становище населення, ефективним 
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шляхом реалізації права на житло має бути саме спосіб винайму житла. Однак, для 

цього необхідно стимулювати будівництво приватного житла для здачі у найм 

(виділення земельних ділянок, надання пільгових кредитів тощо), введення в 

організаційно-правове русло питань здачі в найм приватного житла: його 

моніторинг, здійснення раціональної податкової політики, встановлення граничного 

розміру оплати за найм такого житла [797, с. 62–78; 798].  

Вищезазначене є свідченням того, що реалізація соціальної функції місцевого 

самоврядування у сфері житлово-комунального господарства потребує не тільки 

правової регламентації, а й функціонування інших складових механізму, зокрема 

демографічної, територіальної, організаційної, матеріально-фінансової основи. 

Однією з особливостей такого механізму є те, що його дієвість залежить від 

ініціативи самої територіальної громади та активних дій з боку громадськості. 

Зокрема, залучення місцевого населення, громадських організацій, дозволить більш 

ефективно (прозоро, відкрито та неупереджено) провести розподіл та надання 

відповідно до законодавства житла, земельних ділянок, що належать до комунальної 

власності; вирішити питання щодо використання нежилих приміщень, будинків і 

споруд, що належать до комунальної власності; зокрема шляхом включення їх до 

складу комісій органів місцевого самоврядування з житлових питань; проводити 

заходи з благоустрою, прибирання сміття як на кожному подвір’ї, так і у місцях 

загального користування, прибирання цвинтарів тощо; організовувати озеленення, 

охорону зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян тощо.  

Особливо варто звернути увагу на роль молоді у вирішенні житлово-

комунальних проблем. Адже, як зазначається в Преамбулі Переглянутої 

Європейської Хартії участі молоді в громадському житті на місцевому і 

регіональному рівні [536], активна участь молодих людей у процесі ухвалення 

рішень і діяльності на місцевому і регіональному рівні має важливе значення, якщо 

ми справді маємо намір будувати більш демократичне, солідарне і процвітаюче 

суспільство. У тісній співпраці з молодіжними організаціями, організаціями 

квартиронаймачів та/або споживчими організаціями, службами комунального 

господарства і соціальними працівниками місцева та регіональна влада повинна 
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сприяти розвитку або розвивати в рамках наявних соціальних структур місцеві 

інформаційні служби пошуку житла для молодих людей; місцеві механізми 

(наприклад, дешеві кредити, системи гарантування орендної платні) надання 

молодим людям допомоги в забезпеченні житлом.  

Згідно з міжнародними стандартами, в основу функціонування місцевого 

самоврядування в Україні покладено принцип субсидіарності, який визначає стійку 

послідовність у виконанні владних повноважень управлінськими установами та 

порядок розподілу відповідальності цих органів перед населенням, виходячи з того, 

що система питань місцевого значення повинна будуватися знизу. Втручання 

держави припустиме тільки у тому випадку, коли без її допомоги неможливо 

досягнути поставлених цілей [109, с. 212]. Вважаємо, що принцип субсидіарності як 

результат узгодження інтересів державної влади та місцевого самоврядування може 

бути реалізований за умови належного матеріально-фінансового забезпечення 

муніципальної діяльності.  

При цьому акцентується увага на проблемі підвищення якості життя 

населення, яка знайшла своє відображення на законодавчому рівні. Зокрема, метою 

Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» є впровадження в Україні європейських 

стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі. Задля цього рух 

уперед здійснюватиметься за такими векторами: вектор розвитку (забезпечення 

сталого розвитку держави, проведення структурних реформ та, як наслідок, 

підвищення стандартів життя); вектор безпеки (забезпечення гарантій безпеки 

держави та безпеки життя та здоров’я людини, що неможливо без ефективної 

медицини, захищеності соціально вразливих верств населення, тощо); вектор 

відповідальності (забезпечення гарантій, що кожен громадянин матиме доступ до 

високоякісної освіти, системи охорони здоров’я та інших послуг в державному та 

приватному секторах. Територіальні громади самостійно вирішуватимуть питання 

місцевого значення, свого добробуту і нестимуть відповідальність за розвиток всієї 

країни) [711].  Реалізація будь-яких прав у сфері місцевого самоврядування, 

передусім соціальних, має на меті покращення умов проживання територіальних 

громад в цілому та підвищення якості життя кожного мешканця зокрема.  
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Вважаємо, що поняття «якість життя» має вимірюватися не тільки 

економічними показниками, а й рівнем реалізації прав людини, безпекою її 

існування. Тому, закріплюючи норми, які гарантують надання населенню 

соціальних послуг, законодавець має виходити з поняття якості життя як показника 

загального благополуччя людини, яке є ширшим, ніж матеріальна забезпеченість, 

що всебічно характеризує рівень і ступінь добробуту, свобод, соціального і 

духовного розвитку людини. При цьому складовими якості життя вважаємо якість 

житла, якість соціального захисту, якість правового захисту, якість житлово-

комунальних послуг тощо. Зазначені складові взаємопов’язані між собою, 

поліпшення однієї складової якості життя призведе до поліпшення інших і якості 

життя людини в цілому.  

Не викликає сумніву, що саме підвищення якості життя населення відповідної 

території є основним призначенням інституту місцевого самоврядування, який, 

вирішуючи питання місцевого значення, законодавчий перелік яких не вичерпний, 

намагається реалізувати право кожного мешканця відповідної території на гідне 

існування. Досягнути цього можна тільки шляхом надання кожному члену 

територіальної громади якісних муніципальних послуг, які в кінцевому результаті 

свідчитимуть про реалізацію всього комплексу соціальних прав на відповідній 

території. 

Дієвість місцевого самоврядування проявляється передусім через рівень та 

якість надання послуг. Як свідчить практика, понад 90 % усіх публічних послуг 

надаються саме органами місцевого самоврядування. Водночас в Україні досі не 

прийнятий єдиний нормативний акт, який би визначав поняття публічних, 

адміністративних, муніципальних послуг та містив перелік обов’язкових, які б 

надавалися місцевим самоврядуванням, а також визначав механізм їх надання 

відповідно до встановлених у цьому документі стандартів якості послуг. Крім того, 

у жодному законі надання послуг не визнається необхідною та невід’ємною 

складовою діяльності ні органів місцевого самоврядування, ні органів державної 

влади. Саме про це йдеться зокрема в аналітичній доповіді Національного інституту 
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стратегічних досліджень «Місцеве самоврядування: стан та перспективи 

розвитку [472, с. 21].  

Як слушно зауважує О. Н. Євтушенко, перетворення, які відбуваються у 

країні, повинні привести до того, що кожний громадянин буде не тільки знати, але й 

мати можливість реально вимагати той рівень і ту якість послуг, які йому 

зобов’язані надати конкретні рівні влади. Отже, розбудова громадянського 

суспільства як системи суспільних відносин, що сприяють реалізації природних 

прав людини на основі самоорганізації й самоврядування, буде залежати від ступеня 

розвиненості послуг, які надаються населенню органами влади. Без зміни наших 

уявлень щодо функцій органів державної влади відповідно до принципу «держава 

для людини, а не людина для держави» будуть і надалі залишатимуться якщо не 

декоративними, то декларативними [274, с. 33]. 

Різновидом публічних послуг, які надаються місцевим самоврядуванням з 

метою реалізації передусім соціальних прав відповідних територіальних громад є 

муніципальні послуги. Основними чинниками їх визначення є суб’єктно-об’єктна 

характеристика муніципальної діяльності. При цьому держава не втручається в 

процес їх надання, але забезпечує місцеве самоврядування відповідними ресурсами, 

передусім матеріально-фінансовими. 

У цьому контексті ми ототожнюємо муніципальні та соціальні послуги, які 

надаються місцевим самоврядуванням і мають всі ознаки публічних за своєю суттю, 

але критерієм виділення (на відміну від державних послуг) є не коло суб’єктів, що їх 

надають, а сфера, у якій вони реалізуються (охорона здоров’я, культура, освіта, 

соціальний захист). Ці послуги можуть надаватися як органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, так і недержавними організаціями, тому 

зрозуміло, що вони можуть бути як державними, так і недержавними.  

Якість муніципальних послуг повинна визначатись наступними критеріями: 

персональний підхід до кожного; можливість одержати доступ до необхідної та 

достовірної інформації; строки задоволення вимог надання послуги, тобто 

оперативність її надання; доступність для всіх членів територіальних громад; 

прозорість процесу надання послуги; якість культури обслуговування. 
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Аналізуючи досвід європейських країн щодо законодавчого унормування 

процесу надання публічних послуг населенню органами місцевого самоврядування, 

можемо констатувати, що у більшості з цих країн ефективно діють кодифіковані 

акти, присвячені детальній регламентації процедур діяльності органів місцевої 

влади в частині їх взаємовідносин з фізичними та юридичними особами. Зокрема, в 

Естонії діють закони про адміністративну процедуру, в Австрійській Республіці – 

Загальний закон про адміністративну процедуру, у Польщі – Кодекс 

адміністративного провадження [282]. 

Характерною рисою для нових країн – членів Європейського Союзу, зокрема 

таких, як Латвія, Польща, Чехія, Угорщина діє положення законів «Про місцеві 

органи влади», де передбачено, що органи місцевого самоврядування здатні 

самостійно вирішувати питання місцевого значення, у тому числі питання 

задоволення потреб населення шляхом організації та фінансування муніципальних 

послуг. Відповідно до Закону Латвії «Про місцеві органи влади» одна з головних 

функцій муніципалітетів полягає у тому, щоб організовувати надання якісних 

муніципальних послуг населенню. Передусім йдеться про водозабезпечення і 

утримання каналізаційної мережі, опалення, збір і вивіз сміття тощо [118, c. 164]. 

У Польщі муніципалітети задовольняють потреби місцевого населення через 

надання окремих послуг на місцевому рівні (транспортне обслуговування, вивіз 

сміття тощо) або укладають угоди щодо надання цих послуг з приватними 

підрядниками. Характерною особливістю законодавства європейських країн є 

розмежування муніципальних послуг за критеріями: обов’язкові – необов’язкові. 

Відповідно до Закону Угорщини № LXV [832] обов’язкові послуги 

поділяються на такі категорії: послуги першої категорії надаються у всіх населених 

пунктах незалежно від типу та розміру і складаються з водозабезпечення, загальної 

освіти, базових послуг охорони здоров’я та соціального забезпечення, освітлення 

вулиць, утримання місцевих доріг і кладовищ, а також захисту прав етнічних та 

національних меншин; послуги другої категорії визначаються Законом «Про місцеві 

органи влади», яким передбачено, що «...місцевим органам влади з великою 

кількістю населення та більшими можливостями може бути доручено надання 
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більшої кількості послуг, а також надано більше повноважень у порівнянні з іншими 

органами місцевого самоврядування» [721]. Кошти, необхідні для фінансування цих 

послуг, виділяються з державного бюджету.  

У законодавстві європейських країн передбачено низку видів послуг, що 

обов’язково надаються органами місцевого самоврядування, передусім: 

муніципальний розвиток; управління житловим фондом; управління водними 

ресурсами та водозабезпечення; утримання системи каналізації, муніципальних 

кладовищ, місцевих загальних доріг та місць загального користування; 

функціонування місцевого громадського транспорту; пожежна охорона; 

забезпечення громадської безпеки; постачання енергоносіїв тощо.  

Органи місцевого самоврядування європейських країн наділені правом 

самостійно вирішувати питання щодо надання населенню послуг, не передбачених 

законом; визначати та розподіляти кошти необхідні для надання цих послуг. 

Вважаємо, що саме таке правове регулювання питання щодо надання 

муніципальних послуг є найбільш оптимальним та дозволить не тільки декларувати 

положення базового закону, а й реалізувати його норми в процесі функціонування 

місцевого самоврядування в Україні.  

Якість муніципальних послуг залежить від усвідомлення того, що держава 

існує для людини, а не навпаки; людина, її права та свободи визнаються головною 

соціальною цінністю, а надання якісних послуг громадянам – пріоритетним 

завданням усіх рівнів публічної влади. При цьому кожен повинен усвідомити свою 

приналежність до відповідної територіальної громади і таким чином встановити 

зв'язок з відповідними органами місцевого самоврядування для того, щоб ефективно 

вирішувати питання місцевого значення.  

Органи публічної влади на місцях повинні усвідомити свою роль та 

призначення, яке полягає в служінні своїм громадянам, які є не прохачами, а тим 

суб’єктом, від імені якого чиновники здійснюють свої владні повноваження. Досвід 

інших країн свідчить, що завдання підвищення якості й доступності послуг значною 

мірою вирішується шляхом регулярного проведення моніторингів задоволення 

споживачів, особливо на рівні місцевого самоврядування. Показовим є досвід 
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Великобританії, де шляхом моніторингу вивчається стан якості наданих послуг та 

ступеня відповідності їх обсягу [665, с. 54]. 

Іншою проблемою, яка стала на заваді наданню якісних муніципальних послуг 

є дублювання повноважень органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування. Стаття 17 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» 

встановлює, що до повноважень місцевих державних адміністрацій належить 

визначення необхідного рівня обслуговування населення відповідно до нормативів 

мінімальних соціальних потреб, а також проведення розрахунку коштів та 

визначення обсягу послуг, необхідних для забезпечення передбаченого 

законодавством рівня мінімальних соціальних потреб. А ст. 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» регламентує необхідність організації для 

малозабезпечених громадян похилого віку, інвалідів будинків-інтернатів, 

побутового обслуговування, а також безоплатного харчування; водночас за рахунок 

власних коштів і благодійних надходжень органи місцевого самоврядування мають 

право встановлювати додаткові гарантії щодо соціального захисту населення, у тому 

числі й щодо надання соціальних послуг. Усі інші повноваження органів місцевого 

самоврядування у сфері надання соціальних послуг є делегованими, що свідчить про 

підзвітність та підконтрольність при їх виконанні місцевим державним 

адміністраціям. Так, Закон України «Про соціальні послуги», визначаючи перелік 

суб’єктів, уповноважених їх надавати, взагалі не проводить розмежування щодо 

повноважень у цій сфері місцевих органів виконавчої влади та місцевих рад.  

Таким чином, місцеве самоврядування залежне від рішень виконавчої влади 

щодо планування послуг, створення мережі соціальних служб, формування та 

виконання місцевих бюджетів. Вважаємо, що такий розподіл на власні та делеговані 

повноваження у сфері надання соціальних послуг не дозволяє повною мірою 

враховувати потреби конкретних мешканців відповідних територій. Крім того, 

більш дієвим є механізм розподілу та використання ресурсів, отриманих за рахунок 

місцевих податків та зборів за безпосередньої участі територіальної громади, 

наприклад, під час проведення громадських слухань чи шляхом місцевих 

ініціатив [249, с. 6, 7]. 
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Враховуючи муніципальну практику інших європейських країн, доцільно 

створювати центри соціальних послуг на рівні громади. Основними функціями 

центрів є: реагування на запити місцевих жителів, проведення початкової/ первинної 

оцінки потреб, надання первинних соціальних послуг, менеджмент (управління 

випадком): перенаправлення клієнта в інші служби, оцінка та моніторинг потреб 

громади; проведення соціальних досліджень у громаді. Також передбачено 

спрощену систему звернення людиною будь-якого віку, або ж в інтересах іншої 

особи, яка не здатна звернутися особисто. Контроль за якістю наданих центром 

послуг необхідно покласти на місцеве самоврядування та закріпити їх повноваження 

щодо цього на законодавчому рівні.  

Муніципальні послуги, які надаються місцевим самоврядуванням, повинні 

бути фінансово забезпеченими як за рахунок місцевих бюджетів, так і за рахунок 

надходжень з державного бюджету. При цьому головним принципом має стати 

відповідність матеріально-фінансових ресурсів переліку муніципальних послуг, яка 

й забезпечить їх якість та доступність кожного на місцевому рівні. 

Так, Закон України «Про житлово-комунальні послуги» [593] трактує 

житлово-комунальні послуги як результат господарської діяльності, спрямованої на 

забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих 

приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до 

нормативів, норм, стандартів, порядків і правил. При цьому комунальні послуги 

постають результатом господарської діяльності, спрямованої на задоволення 

потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, 

водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення 

побутових відходів у порядку, встановленому законодавством. 

Особливе значення у цій сфері має відігравати місцеве самоврядування, 

повноваження якого можуть бути розширені за рахунок істотного зменшення 

переліку повноважень місцевих державних адміністрацій у сфері житлово-

комунальних послуг. Вважаємо за можливе залишити за останніми повноваження 

щодо забезпечення дотримання вимог законодавства у цій сфері, а також 

ліцензування певних видів господарської діяльності, здійснення контролю 
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цін/тарифів на житлово-комунальні послуги та моніторингу стану розрахунків за 

них. Інакше уникнути дублювання повноважень різних рівнів публічної влади на 

місцевому рівні в даній сфері не вдасться. 

Особливість нормативно-правової складової механізму реалізації соціальної 

функції місцевого самоврядування у сфері житлово-комунального господарства 

полягає у поєднанні норм загальнодержавних нормативно-правових актів 

регулювання та актів локальної нормотворчості. 

Певну роль у нормативно-правовому забезпеченні управління житлово-

комунальним господарством України з боку органів місцевого самоврядування, 

особливо щодо вирішення поточних питань, відіграють рішення, прийняті 

обласними, районними, міськими та районними у містах радами. Це стосується й 

ціноутворення в житлово-комунальній сфері, порядку регулювання надання 

житлово-комунальних послуг населенню тощо.  

Крім рішень, прийнятих на сесіях різних рівнів, важливу роль відіграють 

статути територіальних громад міст. І хоча статут територіальної громади міста 

Києва (2002–2003 рр.) тільки в загальних рисах регулює право комунальної 

власності на рухоме та нерухоме майно, підприємства та установи, він містить і 

положення про те, що об’єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені 

із власності територіальної громади міста Києва і передані іншим суб’єктам права 

власності без згоди територіальної громади міста Києва або відповідного рішення 

ради, за винятком випадків, передбачених законом [703]. 

Статути територіальних громад деяких міст більш детально описують 

управління об’єктами житлово-комунального господарства з боку органів місцевого 

самоврядування. При цьому залишають поза увагою можливість самої 

територіальної громади впливати на цей процес, зазначаючи що питання 

відчуження, придбання майна, створення, реорганізації або ліквідації комунальних 

підприємств, закладів, установ, визначення основних напрямів їх діяльності, 

порядку використання їх прибутку, перелік об’єктів для приватизації, визначення 

термінів і способів приватизації є винятковою компетенцією міської ради [702].  
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Статут територіальної громади міста Рівного визначає комунальні 

підприємства як засновані на комунальній власності рішенням міської ради 

підприємства з надання громадських послуг, діяльність яких направлена на 

задоволення потреб міської територіальної громади. У разі необхідності органи 

місцевого самоврядування можуть прийняти рішення про утримання або 

розширення за рахунок коштів місцевого бюджету підприємства іншої форми 

власності, зокрема шляхом збільшення за рахунок органів місцевого 

самоврядування статутного фонду, збільшена частка якого належатиме міській 

територіальній громаді, якщо: зазначене підприємство виробляє продукцію або 

надає послуги комунального призначення, що є дуже важливими для забезпечення 

життєдіяльності міської територіальної громади, і ці завдання не можуть бути 

виконані краще та ефективніше третіми особами; його діяльність має велике 

соціальне значення для мешканців міста. 

Статут визначає порядок нагромадження і відчуження майна та майнових 

прав, а також механізми запобігання банкрутству суб’єктів комунальної власності 

міської територіальної громади. Так, органи місцевого самоврядування здійснюють 

придбання майна та майнових прав в обсягах, необхідних для виконання власних 

повноважень та розвитку міської територіальної громади. 

Майнові об’єкти та права можуть відчужуватися у випадках: відсутності 

попиту на надання громадських послуг; якщо існує потреба в отриманні коштів на 

виконання завдань, що вважаються пріоритетними для потреб міської 

територіальної громади; якщо необхідно забезпечити нагальні потреби міської 

територіальної громади або частини мешканців міста. Питання нагромадження і 

відчуження майна та майнових прав повинні регулярно виноситися на розгляд 

органів місцевого самоврядування. 

Органи місцевого самоврядування можуть розробити комплекс заходів щодо 

запобігання банкрутству та підвищення рівня ліквідності суб’єктів комунальної 

власності. Передусім вони зобов’язані: регулярно відстежувати фінансовий стан 

підприємств комунальної власності та суб’єктів, у яких міська територіальна 

громада має майнову частку; своєчасно реагувати на погіршення фінансового стану 
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підприємств, появу ознак їх неплатоспроможності, здійснювати відповідний аналіз 

та виявляти причини, за яких це відбувається, і вживати заходів щодо їх усунення; 

брати активну участь у процесах, пов’язаних з процедурою банкрутства, санації 

підприємств та реструктуризації заборгованості; здійснювати аналіз обсягів застави. 

Важливим є також те, що діяльність комунальних підприємств та суб’єктів 

господарської діяльності з майновою часткою, що належить цим підприємствам, має 

спрямовуватися на забезпечення інтересів та задоволення потреб міської 

територіальної громади. Фінанси підприємств комунальної власності не можуть 

вилучатися до бюджету на поточні потреби. Вони повинні слугувати важливим 

інструментом у процесі розвитку комунальної інфраструктури міста. 

У процесі підготовки наступного проекту бюджету органи місцевого 

самоврядування мають визначити найбільш оптимальні форми поєднання 

механізмів рентабельного функціонування підприємств комунального сектора із 

соціальною політикою, що впроваджується міською владою. Органи місцевого 

самоврядування повинні планувати фінансову діяльність суб’єктів комунальної 

власності з урахуванням заходів щодо бюджетної підтримки міських систем 

охорони здоров’я, освіти, культури, громадського транспорту та інших важливих 

напрямків соціальної сфери [705]. 

Безперечно, діяльність щодо надання житлово-комунальних послуг має 

забезпечити передусім доступність житлово-комунальних послуг для всіх 

споживачів та рівність правових гарантій; якість житлово-комунальної послуги як 

сукупності нормованих характеристик житлово-комунальної послуги, що визначає її 

здатність задовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача 

відповідно до законодавства; відповідність рівня цін/тарифів розміру економічно 

обґрунтованих витрат на їх виробництво; відкритість, доступність та прозорість 

структури цін/тарифів для споживачів та суспільства; відповідності оплати житлово-

комунальних послуг їх наявності, кількості та якості; відповідальність 

виконавців/виробників за недотримання вимог стандартів, нормативів, норм, 

порядків та правил; гарантії соціального захисту населення при оплаті за житлово-
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комунальні послуги та випередження зростання доходів населення над зростанням 

цін/тарифів на житлово-комунальні послуги, тощо. 

Останнім часом мешканці міст різних регіонів все частіше висловлюють своє 

невдоволення якістю надання житлово-комунальних послуг. Воно спричинене 

передусім тим, що невчасно вирішуються питання поточного та капітального 

ремонту будинків. Це призводить до передчасного руйнування житлового фонду, не 

може задовольнити споживачів і непрозора процедура встановлення тарифів на 

комунальні послуги, їх безпідставне завищення тощо.  

Альтернативним варіантом утримання та експлуатації житла, а також 

реалізації права громадян щодо їх участі у місцевому самоврядуванні є формування 

ОСББ як найбільш прогресивної форми самоорганізації громадян. До того ж 

базовий закон передбачає сприяння з боку органів місцевого самоврядування 

створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Таким чином, 

можна досягнути максимальної наближеності споживачів комунальних послуг та 

суб’єктів, що їх надають, відповідно забезпечити контроль за дотриманням 

стандартів, нормативів, норм, порядків і правил у сфері житлово-комунальних 

послуг. 

Підтримка розвитку ОСББ сприятиме формуванню ефективного власника 

житла, покращить процес управління у житловому фонді, створить конкурентне 

середовище на ринку житлово-комунальних послуг та покращить якість їх надання. 

Саме про це йдеться в Муніципальній програмі сталого розвитку міста Рівного на 

2013–2017 роки, в основу якої покладені ідеї, принципи, діяльність і заходи 

Муніципальної програми врядування та сталого розвитку Програми розвитку ООН, 

метою якої є залучення громади міста до вирішення проблем соціального, 

економічного та екологічного характеру для покращення власного добробуту та 

якості життя. Відповідно до цього основними завданнями Програми мають бути 

передусім: формування та розвиток самодостатніх самоврядних організацій 

громади, здатних ініціювати та впроваджувати власні ініціативи у взаємодії з 

місцевими органами влади та іншими зацікавленими партнерами; підвищення рівня 

життя мешканців міста шляхом комплексного відновлення, ефективного 
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використання та системного управління базовими об’єктами місцевої 

інфраструктури; підвищення соціальної активності та самоорганізації громади задля 

сталого розвитку; посилення інституційної спроможності самоврядних організацій 

громад у сфері визначення потреб і пріоритетів сталого розвитку громади міста; 

сприяння розвитку партисипативного (спільного) та прозорого планування; 

залучення до співпраці місцевих і міжнародних фондів [487]. Втілення в життя цієї 

Програми сприяло вирішенню актуальних проблем громади у сфері житлово-

комунального господарства: ремонту дахів, системи водопостачання й 

водовідведення, опалювальної системи, інженерних мереж, заміни електромереж, 

укріплення стін й фундаменту, встановлення індивідуального опалення і утеплення 

будинку, а також заміни вікон у під’їздах та комунальних закладах. При цьому усі 

види робіт були профінансовані за рахунок місцевого бюджету, внеску ПРООН та 

внеску самої громади. Це свідчить про можливість залучення коштів з інших 

джерел, що й дозволило реалізувати соціальну функцію місцевого самоврядування у 

сфері житлово-комунального господарства.  

Представники органів самоорганізації населення та членів правлінь об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельних кооперативів, 

молодіжних житлових комплексів тощо повинні залучатись до роботи відповідних 

комісій, створених з метою перевірки відповідних стандартів в житлово-

комунальній сфері на громадських засадах. 

Органи самоорганізації населення мають підвищувати обізнаність громадян – 

споживачів послуг житлово-комунального господарства щодо їх прав та 

можливостей захисту, а також щодо чинних механізмів взаємовідносин між 

споживачами послуг житлово-комунального господарства та організаціями, які ці 

послуги надають; здійснювати контроль якості наданих житлово-комунальних 

послуг та якості проведених в житлових будинках ремонтних робіт, вносити 

пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного розвитку 

відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих 

бюджетів тощо. Таким чином, реформування потребує як правова, так і 
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організаційна складова механізму реалізації соціальної функції місцевого 

самоврядування у сфері житлово-комунального господарства. 

Необхідно вирішити й низку проблем матеріально-фінансового характеру. 

Прикметно, що причинами важкого фінансово-економічного стану галузі житлово-

комунального господарства є системне недофінансування потреб галузі, 

недосконалість бюджетної системи (системи міжбюджетних відносин), 

недостатність власних ресурсів органів місцевого самоврядування для розвитку 

галузі житлово-комунального господарства; монополізація ринку житлово-

комунальних послуг і відсутність приватних операторів з обслуговування 

багатоквартирних будинків, що призводить до неефективного управління 

витратами; несприятливі умови для залучення приватних та іноземних інвестицій у 

галузь, що зумовило технічну й технологічну деградацію і зношеність основних 

фондів.  

Тому реалізація соціальної функції місцевого самоврядування у сфері 

житлово-комунального господарства, яка полягає передусім у забезпеченні 

споживача житлово-комунальними послугами відповідно до встановлених 

нормативів і стандартів, з дотриманням умов ефективного використання 

відповідних ресурсів та послідовним доведенням їх до вимог ЄС, потребує 

формування ефективного власника житлового фонду як кінцевого споживача 

житлово-комунальних послуг; проведення системної роботи з міжнародними 

фінансовими установами та донорськими організаціями щодо залучення іноземних 

інвестицій на вигідних для підприємств галузі умовах для модернізації і технічного 

переоснащення інженерної інфраструктури; розроблення та впровадження 

інвестиційно-інноваційних проектів у житлово-комунальному господарстві, 

спрямованих на зменшення технологічних витрат та втрат ресурсів, застосування 

прогресивних енергозберігаючих технологій; застосовування прогресивних форм 

управління цілісними майновими комплексами у сфері водо, теплопостачання та 

водовідведення з метою залучення позабюджетних, зокрема інвестицій для їх 

розвитку та технічної модернізації; запровадження механізмів економічного 

стимулювання енергозбереження на підприємствах житлово-комунального 
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господарства для ОСББ та власників індивідуальних житлових будинків; 

забезпечення оснащення об’єктів житлово-комунального господарства та житлового 

фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії; 

впровадження проектів з переведення підприємств житлово-комунального 

господарства на альтернативні джерела енергії та види палива тощо.  

Соціально-економічна ситуація, яка існує сьогодні в Україні, зумовила 

необхідність та створила реальні організаційно-політичні передумови для розробки 

та впровадження такої ефективної соціальної технології співпраці влади з 

громадськими та іншими некомерційними організаціями, як соціальне замовлення. 

Як зазначає А. С. Крупник, саме соціальне замовлення як економіко-правова форма 

реалізації цільових соціальних програм та соціальних проектів, спрямованих на 

вирішення найбільш соціально значимих проблем загальнодержавного і місцевого 

значення, дає можливість розробити і реалізувати вказані програми найбільш 

ефективно за рахунок бюджетних та інших додатково залучених засобів шляхом 

визначення виконавців на конкурсній основі. Характерною особливістю механізму 

соціального замовлення є те, що його виконавцями є некомерційні, передусім 

громадські та благодійні організації, органи самоорганізації населення. При цьому 

основним принципом соціального замовлення постає принцип переважного 

витрачання бюджетних та позабюджетних ресурсів, призначених для соціальних 

потреб, не на утримання бюджетних установ, а на фінансування безпосередньо 

соціальних послуг через цільові соціальні програми. Такий підхід виводить 

соціальне замовлення на один із найбільш економних шляхів витрати коштів на 

вирішення соціальних проблем суспільства [698, с. 22]. Своєю чергою, він зробить 

більш відкритою для громади діяльність органів місцевої влади, створить 

сприятливі умови для розвитку громадських ініціатив, тим самим підготує підґрунтя 

для формування на місцевому рівні основ громадянського суспільства. 

Фінансове забезпечення соціального замовлення здійснюється за рахунок 

місцевого бюджету, коштів цільових фондів, коштів органів самоорганізації 

населення, некомерційних організацій, за рахунок самооподаткування мікрогромад, 

благодійних внесків та інших незаборонених законом джерел.  
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Крім того, органам місцевого самоврядування теж необхідно знаходити інші 

джерела фінансування видатків на покращення стану житлово-комунального 

господарства. Одним з таких джерел наповнення місцевого бюджету є прийняття 

рішень про розміщення, обладнання та функціонування майданчиків для паркування 

транспортних засобів та стоянок таксі у населених пунктах, контроль за 

дотриманням визначених правилами паркування транспортних засобів вимог. 

Однак, переважна більшість міст не має майданчиків для паркування та стоянок, 

обладнаних спеціальними електронними засобами фіксації транспортних засобів, 

що, своєю чергою, забороняє іншим способом здійснювати оплату таких послуг їх 

користувачами, а отже, унеможливлює поповнення місцевого бюджету місцевим 

збором за припаркування автотранспорту. Ми переконані, що такі об’єкти повинні 

перебувати в комунальній власності та приносити значну фінансову користь усій 

територіальній громаді, а не окремим приватним структурам [241, с. 17, 18]. 

Вдосконалення механізму притягнення до адміністративної відповідальності 

за порушення правил паркування транспортних засобів з урахуванням 

європейського досвіду передбачає сплату штрафів, які теж поповнюють доходну 

частину бюджету.  

Запровадження податку на нерухомість та зарахування надходжень в повному 

обсязі до місцевих бюджетів дозволить, зі свого боку, відповідним територіальним 

громадам покращити стан житлово-комунального господарства, вирішити гостру 

проблему усіх населених пунктів щодо вивозу та утилізації сміття, проведення хоча 

б поточних ремонтів житлових будинків, тощо. 

Таким чином, ефективна реалізація соціальної функції місцевого 

самоврядування у сфері житлово-комунального господарства можлива тільки за 

умови пріоритетності соціальних проблем цієї сфери, комплексного підходу до їх 

вирішення, поєднання бюджетного, позабюджетного та інших видів фінансування, 

конкурентності, гласності, відкритості у наданні житлово-комунальних послуг 

населенню, активної участі та зацікавленості самої територіальної громади у наданні 

якісних соціальних послуг, подальшому розвитку відповідної інфраструктури.  
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4.4 Особливості реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у 

сфері охорони здоров’я 

 

Кожна людина має природне невід'ємне і непорушне право на охорону 

здоров’я. Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми 

поколіннями за збереження генофонду народу України, вони забезпечують 

пріоритетність охорони здоров’я в діяльності держави, поліпшення умов праці, 

навчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, 

вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя. 

Здоров’я населення будь-якої країни залежить від соціального та економічного 

добробуту, можливостей у сфері зайнятості, рівня особистих доходів та інших 

чинників. Здоров’я є найважливішим елементом національного багатства, 

необхідною умовою розвитку продуктивних сил суспільства і сучасного розвитку 

нації. Чинники, що визначають стан здоров’я, мають різноплановий, міжгалузевий 

характер. З огляду на це, відповідальність за стан здоров’я населення, як і за життя 

будь-якого громадянина суспільства, несе держава, а також інститут місцевого 

самоврядування, який покликаний опікуватися проблемами життєдіяльності 

відповідної територіальної громади. 

Необхідність розробки дієвого механізму реалізації соціальної функції 

місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я обумовлена тим, що в останні 

роки, незважаючи на значну увагу до нормативно-правових основ функціонування 

галузі охорони здоров’я (з 1991 року з питань охорони здоров’я прийнято близько 

160 Законів України, 100 Указів Президента України, 450 Постанов Кабінету 

Міністрів України та 1100 наказів МОЗ України), галузь переживає тривалу глибоку 

кризу, що має системний характер і супроводжується недосконалими загальними 

принципами організації діяльності, наявним дефіцитом фінансів та їх 

нераціональним використанням. У результаті цього, за даними Держкомстату, 

щороку в середньому кожний громадянин України хворіє 1,5 рази; більше 400 тис. 

осіб вперше в житті діагностують новоутворення; 70 тис. – діабет, майже 2,5 млн – 

травми, отруєння та інші наслідки впливу зовнішніх чинників. Водночас, за 
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висновками міжнародних експертів, незважаючи на постійне підвищення 

фінансування з боку держави, медична сфера відчуває нестачу грошей через власну 

розпорошеність по різних відомствах та нераціональне використання [813, с. 3]. 

Обраний українською державою курс на інтеграцію у ЄС передбачає 

імплементацію на всіх рівнях управління стандартів європейської демократії, 

передусім, це стосується посилення ролі інституту місцевого самоврядування як у 

політико-адміністративному секторі, так і секторі соціального розвитку, 

невід’ємною складовою якого є ефективна система охорони здоров’я. Тому питання 

модернізації соціальної функції органів місцевого самоврядування у сфері 

управління системою охорони здоров’я населення, механізму її реалізації в умовах 

сьогодення є надзвичайно актуальними та обумовлені передусім очевидною 

необхідністю термінового виправлення загрозливого падіння практично всіх 

показників здоров’я у населення, розширенням та поглибленням функціонального 

спектру діяльності місцевого самоврядування в цілому і, зокрема в галузі охорони 

здоров’я населення.  

При цьому, особливістю механізму реалізації соціальної функції місцевого 

самоврядування у сфері охорони здоров’я є те, що він має забезпечити правові, 

організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров’я на відповідній 

території, регулювання суспільних відносин у цій сфері з метою забезпечення 

гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і 

довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо 

впливають на їх здоров’я, попередження і зниження захворюваності, інвалідності та 

смертності, поліпшення спадковості. Такий механізм, безумовно, сприяє реалізації 

соціальної політики держави, забезпечуючи реалізацію однієї з найважливіших 

внутрішніх функцій держави.  

Здоров’я людини – це і результат, і показник суспільного прогресу. На його 

основі визначають рівень розвитку суспільства. Оскільки здоров’я – основа життя 

людини, спосіб (форма) її існування та соціального буття, воно постає і 

характеристикою її добробуту. Здоров’я – це міра (якість, суть) людини як 

біосоціального утворення, характеристика її цілісності. Вважають, що рівень 
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здоров’я – це особистісна характеристика людини, яка забезпечує можливість її 

самореалізації, конкурентоспроможності в суспільстві, досягнення певної якості 

життя. З урахуванням таких підходів були внесені зміни до «Основ законодавства 

України про охорону здоров’я», відповідно до яких здоров’я визначається як стан 

повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність 

хвороб і фізичних вад [519]. 

Вважається, що на стан здоров’я людини впливають як спосіб життя людини, 

так і освіта, система охорони здоров’я, умови праці, відпочинку та харчування, 

діяльність профспілок, політичних партій та громадських організацій, закладів 

фізичної культури, комунальної системи, служб екологічного контролю, соціального 

захисту, засобів масової інформації. 

Ще за радянських часів професор П. Л. Капіца зазначав: «Здоров’я – це 

складна соціально-філософська категорія, яка відображає не тільки сутність, а й 

різні соціальні умови і результати діяльності людини» [315, с. 115].  

Таким чином, здоров’я людини можливе тільки за умови нормального 

психічного і соціального функціонування та реалізації її творчого потенціалу. 

Реалізація соціальної функції місцевого самоврядування у сфері охорони 

здоров’я має на меті забезпечення гарантованого Конституцією права людини на 

медичну допомогу, охорону здоров’я та медичне страхування, зокрема, 

гарантований рівень надання безоплатної кваліфікованої медичної допомоги 

передусім соціально незахищеним верствам населення. У побудові теоретико-

правової моделі механізму реалізації соціальної функції визначальним має бути 

людський фактор, водночас вдосконалення функціонування інституту місцевого 

самоврядування, державна, регіональна і місцева політика охорони здоров’я мають 

реалізовуватися винятково з позицій захисту прав та інтересів кожного мешканця у 

сфері охорони здоров’я, що й обумовлює гуманістичну основу реалізації соціальної 

функції місцевого самоврядування. 

Похідним від поняття індивідуального здоров’я є поняття громадське 

здоров’я, яке постає медико-соціальною комплексною категорією, що інтегрує 

сукупність індивідуального здоров’я людей, ступінь забезпечення його охорони, 
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соціально-екологічні, соціально-економічні та соціально-демографічні показники 

суспільства [525, с. 112]; не тільки медичне поняття, а значною мірою соціально-

політична й економічна категорія, об’єкт соціальної політики держави [412, с. 11]. 

Під громадським здоров’ям Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) 

розуміє систему забезпечення профілактики захворювань, підвищення тривалості 

життя, зміцнення психічного й фізичного здоров’я шляхом спільних дій населення, 

громадських організацій і системи профілактичних заходів медичних державних 

служб. Ця система може також включати структури й процеси, що інтерпретують, 

забезпечують і зміцнюють здоров’я різних груп населення шляхом цілеспрямованої 

діяльності всього суспільства [292]. 

А оскільки забезпечення громадського здоров’я можливе тільки шляхом 

проведення певних заходів – організаційних, фінансових, правових і суто медичних, 

то це вже політика, а вона вимагає певного управління цим явищем. Тому можна 

стверджувати, що громадським здоров’ям можна керувати, впливаючи на його стан 

шляхом формування і реалізації державної, регіональної і місцевої політики 

охорони здоров’я, проведенням різноманітних, у тому числі медико-санітарних 

заходів [156, с. 14]. 

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 

визначає охорону здоров’я як систему заходів, які здійснюються органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, 

закладами охорони здоров’я, медичними та фармацевтичними працівниками і 

громадянами з метою збереження та відновлення фізіологічних і психологічних 

функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності людини за умови 

максимальної біологічно можливої індивідуальної тривалості її життя. 

Значною мірою стан здоров’я залежить від умов життя і праці людини, тому 

вагомими повноваженнями у цій сфері мають бути наділені саме органи місцевого 

самоврядування, які шляхом прийняття відповідних комплексних та цільових 

місцевих програм намагаються врахувати специфічні потреби охорони здоров’я 

населення, яке проживає на відповідних територіях. 
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Крім того, органи місцевого самоврядування є суб’єктами реалізації державної 

політики охорони здоров’я. Однак, сьогодні існують певні правові колізії щодо 

цього. Так, ст. 14 Закону України «Основи законодавства про охорону здоров’я» 

зазначає, що органи місцевого самоврядування реалізують державну політику у 

сфері охорони здоров’я в межах своїх повноважень, передбачених законодавством. 

Цьому положенню суперечить наступна, ст. 15 закону, яка передбачає, що 

реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я в адміністративно-

територіальних одиницях України здійснюють місцеві державні адміністрації, а 

інститут місцевого самоврядування залишено осторонь. 

Крім того, переважна більшість повноважень органів місцевого 

самоврядування є не власними, а делегованими. Так, Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» до власних повноважень відносить організацію 

первинної медико-санітарної допомоги й інші види медико-соціальної допомоги, а 

також забезпечення її доступності; управління закладами охорони здоров’я; 

формування органів управління комунальною системою охорони здоров’я; 

забезпечення громадян лікарськими засобами і виробами медичного призначення на 

підвідомчій території; розвиток мережі закладів комунальної системи охорони 

здоров’я, визначення характеру і обсягу їхньої діяльності; контроль за дотриманням 

стандартів якості медичної допомоги; створення умов для розвитку приватної 

системи охорони здоров’я на своїй території. 

Крім вказаних власних повноважень органів місцевого самоврядування, 

наведених в нормах Закону, чинне законодавство передбачає ще й делеговані 

повноваження у цій сфері. Відповідно до ст. 32 вказаного Закону, делегованими 

повноваженнями виконавчих органів сільських, селищних, міських рад є 

забезпечення доступності і безоплатності медичного обслуговування на відповідній 

території; розвиток всіх видів медичного обслуговування; вдосконалення мережі 

лікувальних закладів усіх форм власності; забезпечення пільгових категорій 

населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення та ін. 

Відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

органи місцевого самоврядування повинні забезпечувати задоволення основних 
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життєвих потреб населення у сферах, віднесених до їх відання (тобто у тому числі й 

у сфері охорони здоров’я), на рівні не нижче мінімальних державних соціальних 

стандартів. Таким чином, обсяг обов’язків органів місцевого самоврядування з 

надання медико-санітарної допомоги населенню встановлюється на підставі 

зазначених державних соціальних стандартів. 

Відповідно до ст. 6 Закону України «Про державні соціальні стандарти та 

державні соціальні гарантії» [582], діяльність у сфері охорони здоров’я належить до 

базового державного соціального стандарту. 

Контроль за дотриманням законодавства про державні соціальні стандарти і 

нормативи та державні соціальні гарантії має здійснюватися органами державної 

влади та органами місцевого самоврядування із залученням представників 

територіальних громад, громадських організацій та незалежних експертів на засадах 

гласності. 

Питання охорони та зміцнення здоров’я населення регламентуються й актами 

локальної нормотворчості, зокрема відповідними програмами соціально-

економічного розвитку адміністративно-територіальних одиниць базового рівня 

місцевого самоврядування та регіонів. Зазначені програми розвитку визначають 

пріоритети муніципальної політики, серед яких й питання охорони здоров’я. Так, 

практично усіма обласними радами прийнято низку регіональних соціальних 

програм, метою яких є створення умов для популяризації здорового способу життя 

та фізичної реабілітації, максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді. 

Йдеться передусім про цільові комплексні програми розвитку фізичної культури і 

спорту; обласні міжгалузеві комплексні програми «Здоров’я нації», прийняті для 

поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення здоров’я населення, 

підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги, забезпечення 

соціальної справедливості і прав громадян; а також програми розвитку сімейної та 

гендерної політики, яка передбачає створення соціальних та економічних умов для 

належного функціонування й розвитку сім’ї як основи суспільства, утвердження 

духовно й фізично здорової, матеріально спроможної, соціально благополучної 

сім’ї. Низка програм передбачає запобігання та лікування певних захворювань, у 
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цьому плані найбільш відомими є Програма запобігання та лікування серцево-

судинних і судинно-мозкових захворювань; Програма протидії поширенню 

інфекційних соціально небезпечних хвороб; Програма «Цукровий діабет», Програма 

боротьби з онкологічними захворюваннями та ін.  

Потребу вказаних планів і програм передбачає Закон України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України» [581], який містить прогнози економічного і соціального розвитку на 

середньостроковий період (5 років) та програми економічного та соціального 

розвитку на короткостроковий період (на рік).  

Складовою частиною вказаних прогнозів і програм є прогнози і плани 

розвитку місцевих систем охорони здоров’я. Такі місцеві програми охорони 

здоров’я населення покладені в основу формування місцевої політики охорони 

здоров’я, організація якої здійснюється органами місцевого самоврядування. 

Ефективність механізму реалізації соціальної функції місцевого 

самоврядування у сфері охорони здоров’я залежить передусім від якості його 

нормативно-правової основи. Першочергове значення має істотне розширення 

повноважень, спрямованих на реалізацію соціальної функції місцевого 

самоврядування у цій сфері, підтримку місцевих ініціатив та залучення 

громадськості до вирішення питань місцевого значення, що, своєю чергою, 

підвищить відповідальність органів місцевого самоврядування перед 

територіальною громадою. 

Підтримання необхідного для здоров’я життєвого рівня населення має стати 

одним із пріоритетних напрямів реалізації соціальної функції місцевого 

самоврядування у сфері охорони здоров’я. Так, законодавство визначило обов’язком 

держави забезпечення життєвого рівня населення, включаючи їжу, одяг, житло, 

медичний догляд, соціальне обслуговування, що є необхідним для підтримання його 

здоров’я. З цією метою на основі науково обґрунтованих медичних, фізіологічних та 

санітарно-гігієнічних вимог встановлюються єдині мінімальні норми заробітної 

плати, пенсій, стипендій, соціальної допомоги та інших доходів населення, 

організується натуральне, у тому числі безплатне, забезпечення найбільш вразливих 
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верств населення продуктами харчування, одягом, ліками та іншими предметами 

першої необхідності, здійснюється комплекс заходів щодо задоволення життєвих 

потреб біженців, безпритульних та інших осіб, які не мають певного місця 

проживання, безплатно надаються медична допомога і соціальне обслуговування 

особам, які перебувають у важкому матеріальному становищі, загрозливому для їх 

життя і здоров’я. Реалізація вищезазначеного неможлива без місцевого 

самоврядування, яке володіє повною інформацією про потреби кожного мешканця 

відповідної території, його соціальне становище [234, с. 73–74]. 

До повноважень місцевого самоврядування, його органів доцільно віднести й 

забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя територій і населених пунктів. 

Органи місцевого самоврядування спільно з представниками територіальних 

громад, громадськими організаціями мають контролювати суворе дотримання 

єдиних санітарно-гігієнічних вимог до планування і забудови населених пунктів; 

будівництва й експлуатації промислових та інших об’єктів; очистки і знешкодження 

промислових та комунально-побутових викидів, відходів, тощо. При цьому 

необхідно передбачити можливість безпосереднього впливу представників 

місцевого самоврядування на порушників, а також надходження від штрафних 

санкцій мають надходити в повному обсязі до місцевого бюджету та мати чітко 

визначене спрямування коштів на фінансування санітарних і протиепідемічних 

заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, 

інших програм, що передбачають профілактику захворювань населення. Відповідно 

до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення», фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також 

відповідних програм здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, 

коштів підприємств, установ та організацій, а також позабюджетних коштів. 

Мережа державних і комунальних закладів охорони здоров’я формується з 

урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні, необхідності 

забезпечення належної якості такого обслуговування, своєчасності, доступності для 

громадян, ефективного використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. 

Наявна мережа таких закладів не може бути скорочена. Так, відкриваються лікарні 
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для хворих на термінальній стадії (хоспіси) переважно в обласних центрах. Їх 

створення передбачено Програмою «Здоров’я літніх людей». Для надання 

спеціалізованої медичної допомоги створюється мережа самостійних 

спеціалізованих закладів – диспансерів, які обслуговують пацієнтів з певними 

захворюваннями, а також постраждалих від Чорнобильської катастрофи.  

До повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування, відповідних 

відділів та управлінь варто віднести контроль за організацією та забезпеченням на 

відповідній території патронажної роботи, яка включає як вивчення умов режиму та 

життя і праці хворого, забезпечення систематичного відвідування диспансеру, так і 

сприяння хворому в працевлаштуванні, отриманні різних видів соціальної допомоги.  

Інститут місцевого самоврядування не може стояти осторонь процесів 

впровадження та розвитку сімейної медицини, яка є важливою складовою реалізації 

Європейської політики ВООЗ «Здоров’я для всіх у 21 столітті», що ставить завдання 

зміцнення здоров’я людини протягом всього життя. Зарубіжна практика свідчить, 

що високі показники кількості сімейних лікарів є запорукою низького рівня 

смертності, серцево-судинних й онкологічних захворювань, тоді як високі 

показники кількості вузьких фахівців не сприяють зниженню рівня смертності та 

тяжких захворювань. Орієнтація на систему надання медичної допомоги, що 

ґрунтується на переважанні вузьких фахівців, поглиблює диспропорцію в її 

доступності для груп населення, що відрізняються за місцем проживання, рівнем 

доходів, освітою тощо [858; 666]. 

Саме муніципальна влада має контролювати організацію первинної медико-

санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. Впровадження сімейної 

медицини визначається низкою передумов, визначальною серед яких є потреба в 

економії коштів – державних і пацієнта. Так само мають враховуватися як медичні, 

психологічні, так і соціальні аспекти стану здоров’я.  

Водночас середня чисельність населення, що обслуговує сімейний лікар, 

коливається в межах 500–900 осіб в містах і 1100–2000 осіб в селах [526, с. 126]. 

Вважаємо, що такі показники є занадто високими, вони не повинні істотно 
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відрізнятися для представників міського та сільського населення, що ставить під 

сумнів якість та своєчасність такої первинної медико-санітарної допомоги.  

Тому особливістю механізму реалізації соціальної функції місцевого 

самоврядування у сфері охорони здоров’я стає безпосередній зв'язок показників 

ефективності та територіальної основи реалізації. Так, особливо гостро постає 

сьогодні проблема організації лікувально-профілактичної допомоги сільському 

населенню, медична допомога якому надається на загальних засадах, проте 

здійснення лікувальних та профілактичних заходів в оптимальному обсязі та на 

достатньому рівні ускладнюється низкою обставин, які потрібно враховувати у 

процесі її організації. Для організації сільських дільниць важливо взяти до уваги: 

чисельність населення; особливості його розселення; площу території району; 

відстань між поселеннями; стан шляхів. 

Як свідчать дослідження, кількість відвідувань лікаря та рівень загальної 

захворюваності зменшуються тоді, коли зростає відстань від села до сільської 

дільничної лікарні (амбулаторії). Зменшити розбіжності у рівнях забезпеченості 

міських та сільських мешканців можна шляхом залучення до медичного 

забезпечення сільського населення міськими та обласними лікувально-

профілактичними закладами.  

Значно складніше забезпечити сільське населення амбулаторно-поліклінічною 

допомогою. Сільська лікарська дільниця відіграє важливу роль у наданні 

загальнодоступної медичної допомоги, проведенні профілактичних і оздоровчих 

заходів. Так, наприкінці 1999 року в Україні налічувалося 3300 сільських лікарських 

дільниць. Середня чисельність населення на дільниці становила відповідно 4,7 та 

4,4 тис., середній радіус 7,2–7,3 км. З того часу та дотепер спостерігаємо тенденцію 

суттєвого зменшення чисельності лікувальних закладів. Так, лише у 2011 році 

медична реформа звелася до закриття 300 лікарень і майже 800 поліклінік. При 

цьому виходили винятково з потреби економії бюджетних коштів та не бралися до 

уваги відстань населених пунктів, які обслуговували лікарні до районного центру. 

Подекуди відстань становила понад 50 км [653]. 
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Обсяг і профілі стаціонарної допомоги визначають, виходячи з потужності 

лікарні, укомплектованості відповідними фахівцями. Крім того, враховується й 

демографічна складова механізму реалізації соціальної функції місцевого 

самоврядування у зазначеній сфері. Так, в сільських дільничних лікарнях надають 

допомогу переважно хворим, яких госпіталізують не так за медичними, як за 

соціальними показниками, як правило це одинокі люди похилого віку, що 

потребують догляду. Частка таких хворих становить від 40 % до 60 %. Це ще раз 

підтверджує необхідність виваженого підходу до так званої оптимізації лікувальних 

установ. 

Водночас констатуємо той факт, що дільничні лікарні є малопотужними, їх 

кадрове забезпечення недостатнє, а матеріально-технічний стан вкрай 

незадовільний. Тому внаслідок зростання вимог до якості медичної допомоги, 

населення тяжіє до закладів, які надають спеціалізовану та більш якісну медичну 

допомогу.  

Важливу роль в медичному забезпеченні сільського населення відіграють 

фельдшерсько-акушерські пункти, кількість яких у 2000 році становила майже 

16200. Саме вони розпочинають надавати первинну медико-санітарну допомогу, 

оскільки обслуговують значну частину сільських жителів (33–37 %). Під час 

створення ФАПів береться до уваги кількість населення та відстань від медичного 

закладу. Однак, навіть при зменшенні чисельності населення фельдшерсько-

акушерські пункти не повинні ліквідовуватися. Так, в Житомирській області 12,7 % 

ФАПів функціонують саме у селах, де менше 200 жителів. При цьому близько 51 % 

їх віддалені на сім та більше кілометрів від лікарської амбулаторії [749, с. 68].  

Враховуючи той факт, що неефективність заходів щодо збереження стану 

громадського здоров’я призвела до того, що в Україні сьогодні середня тривалість 

життя громадян на 10–12 років нижча, ніж в країнах Європейського Союзу, а 

смертність, особливо серед чоловіків працездатного віку, у 3–4 рази є вищою [654, 

с. 25; 753] в жодному разі не можна позбавляти жителів сільських населених пунктів 

первинної та швидкої медичної допомоги. Так, пункт швидкої медичної допомоги 

організовується з урахуванням: 15 хв. в міській та 30 хв. в сільській місцевості 
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транспортної доступності до меж зони обслуговування; чисельності населення; його 

вікового складу; наявності та стану транспортних шляхів; насичення району 

промисловими підприємствами та сільськогосподарськими комплексами. Особливо 

важливо це врахувати в контексті укрупнення територіальних громад.  

Тому планування розвитку мережі державних і комунальних закладів охорони 

здоров’я, прийняття рішень про її оптимізацію, створення, реорганізацію, 

перепрофілювання державних і комунальних закладів охорони здоров’я 

здійснюються відповідно до закону органами, уповноваженими управляти 

об’єктами відповідно державної і комунальної власності, керуючись при цьому не 

економічними показниками, відсутністю необхідного фінансування, а визначальним 

показником має бути людський ресурс, його потреби та проблеми їх задоволення. 

Звичайно ми не відразу досягнемо європейської якості надання населенню медичної 

допомоги, оскільки на фінансування системи охорони здоров’я у 2013 році йшло 

3,3 % ВВП, а в Європі цей показник сягає 7 % ВВП.  

Необхідно шукати інші шляхи фінансування. Як свідчить практика, у системі 

охорони здоров’я високорозвинених країн останнім часом дедалі активніше 

застосовуються моделі регулювання ринку медичних послуг, що базуються на 

стратегіях запровадження незалежних форм господарювання самими закладами 

охорони здоров’я [302, с. 107].  

Водночас складовим елементом сучасної європейської моделі управління 

медичною сферою на місцевому рівні є процеси децентралізації та обов’язкового 

саморегулювання [544, с. 14]. Процеси децентралізації мають торкнутися й 

розширення повноважень місцевого самоврядування в системі охорони здоров’я, що 

призведуть до більшої підтримки з боку населення шляхом підвищення якості 

медичної допомоги та доступності медичних послуг, а також вироблення 

ефективного механізму контролю за діяльністю відповідних медичних закладів як з 

погляду якості, так і контролю за використанням наданих коштів. Це, своєю чергою, 

вплине на рівень відповідальності медичних закладів за якість медичної допомоги, 

за їх відповідність реальним потребам місцевого населення та за раціональне й 

обґрунтоване використання фінансових ресурсів не тільки тих, що надаються з 
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місцевого бюджету, а й інших позабюджетних коштів. Саме органи місцевого 

самоврядування здатні оптимізувати організаційну структуру управління охороною 

здоров’я, зокрема прийняти рішення про створення у структурі управління праці та 

соціального захисту населення відділу з питань догляду за хворими на хронічні, 

невиліковні захворювання, людьми похилого віку, одинокими, що потребують 

сторонньої допомоги, забезпечення їх відповідними медикаментами та у разі 

необхідності транспортування їх у медичні, інтернатні установи, хоспіси тощо, що зі 

свого боку, задовольнятиме як потреби окремо взятої особи, так і потреби 

територіальної громади в цілому.  

Як зауважує В. М. Рудий, рівень медичного обслуговування населення з 

урахуванням умов формування та застосування соціальних стандартів і нормативів, 

має забезпечувати повною мірою для громадян України реалізацію їх соціальних 

прав, свобод, інтересів, на основі дотримання соціальних державних гарантій та 

принципів демократії, закріплених Конституцією, законами України та 

відповідними нормативно-правовими актами (Постанови уряду, накази Міністерства 

охорони здоров’я, рішення органів місцевого самоврядування). Однак, саме цьому 

блоку законодавства України властиві значні внутрішні неузгодженості та 

суперечності, що є однією з основних перешкод на шляху ефективного 

реформування національної системи управління охороною здоров’я [656, с. 165].  

Це передбачає внесення відповідних змін до законодавства, зокрема, до 

Бюджетного та Податкового кодексів України, Законів України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України», «Про власність», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про місцеві 

державні адміністрації», «Про основи містобудування», прийняття законів про 

програму державної підтримки і розвитку місцевого самоврядування, про право 

комунальної власності та управління об'єктами права комунальної власності. 

В українській та світовій науковій думці і суспільній практиці міцно 

закріпилася позиція про те, що охорона здоров’я населення відноситься до питань 

місцевого значення. До певної міри така оцінка ролі охорони здоров’я населення в 

загальному спектрі суспільних відносин є правильною, але тільки до певної міри. 
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Безспірно те, що система охорони здоров’я повинна бути максимально наближена 

до людини, до місця її проживання, праці, навчання і відпочинку. Така позиція 

відповідає вимогам рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я, 

відповідно до яких основою будь-якої національної системи охорони здоров’я має 

бути первинна медико-санітарна допомога населенню. Згідно зі стандартами ВООЗ, 

така допомога надається лікарями загальної практики (сімейними лікарями) і 

включає первинний огляд лікаря, встановлення діагнозу захворювання і лікування 

простих, нескладних захворювань. У випадку складних захворювань медична 

допомога пацієнту надається лікарями, які працюють в закладах охорони здоров’я 

вторинного і третинного рівня. Таким чином, діяльність лікарів та інших медичних 

працівників, які надають медичну допомогу первинного рівня має бути максимально 

наближена до самої людини, а медичні заклади, в яких вони працюють, – 

розташовані в місцях проживання і праці, навчання і відпочинку населення. 

Децентралізація у сфері охорони здоров’я має прихильників ще й тому, що 

центральні органи виконавчої влади, які здійснюють державне управління і 

регулювання у цій сфері, розміщені надто далеко від конкретних користувачів 

медичних послуг – громадян (пацієнтів) і не можуть своєчасно та ефективно 

реагувати і приймати необхідні рішення в умовах, що постійно змінюються. 

Головною метою децентралізації управління у сфері охорони здоров’я є його 

спрощення, наближення до населення, пацієнтів, споживачів медичних послуг, 

поліпшення його гнучкості і оперативності. Децентралізація має на меті й 

досягнення важливих політичних цілей, оскільки забезпечує участь населення в 

процесі охорони здоров’я і передбачає опору місцевих органів на власні, місцеві 

сили, а також сприяє розвитку підзвітності населенню державних і комунальних 

службовців, які працюють в органах та закладах охорони здоров’я. 

Перевага децентралізації ще й у тому, що вона розглядається як засіб 

поліпшення координації між окремими службами та видами діяльності на 

регіональному чи місцевому рівні. Вона також відображає той факт, що охорона 

здоров’я населення – це значно більше, ніж надання медичних послуг і що для 
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вироблення чи перегляду політики в цій галузі повинні залучатись й інші сектори 

громадського життя, органи та заклади соціальної сфери. 

Будь-яке суспільство мусить виявляти зацікавленість у відтворенні та 

збереженні повноцінного людського капіталу. Тому на державному та місцевому 

рівнях має бути реалізований комплекс державних та громадських заходів, 

спрямованих на зміцнення здоров’я жінок та дітей, покращення демографічної 

ситуації, забезпечення здорового всебічного розвитку молоді та дітей, що й 

становить собою охорону здоров’я матері та дитини. Значення системи охорони 

здоров’я матері та дитини визначається її провідною роллю в збереженні та 

поліпшенні здоров’я жінки, зниженні материнської смертності та смертності 

немовлят, вихованні здорового, гармонійно розвиненого покоління. 

Існує твердження про те, що функціональний спектр діяльності органів 

місцевого самоврядування у процесі поглиблення реформ у галузі охорони здоров’я 

зазнає трансформаційних змін. Це передусім підтверджується актуалізацією 

координаційної та інтегральної функцій, що прийшли на зміну традиційному 

домінуванню соціальної функції в системі управління охороною здоров’я [699, 

с. 281]. 

Вважаємо, що зазначені функції ні в якому разі не підміняють соціальну 

функцію, а навпаки в кінцевому результаті координаційна та інтегративна функції 

сприяють реалізації соціальної функції, змістом якої є забезпечення 

конституційного права людини на охорону здоров’я, отримання медичної допомоги 

на безоплатній основі, гарантування збереження життя та здоров’я людини на 

принципах соціальної справедливості, соціальної доступності, соціальної безпеки та 

соціальної допомоги.  

Аналіз досвіду зарубіжних країн (Польща, Чехія), які нещодавно стали на 

шлях європейських реформ, свідчить, що та відправна точка, з якої починали свій 

шлях до змін ці країни в системі управління охороною здоров’я, є дуже подібною до 

сучасної української ситуації. Її характерними рисами є: надмірна централізація 

управління (майже все регулювалося урядом, медичні організації не мали 

автономії); масштабна спеціалізація (80 % лікарів були спеціалістами вузького 
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профілю з обмеженою роллю на рівні первинного лікування); нестабільне 

фінансування (бюджет сфери охорони здоров’я залежав від стану центрального 

бюджету); значна нерівність між регіонами (амбітні політики будували регіональні 

клініки для демонстрації своєї влади); існування неофіційних платежів від пацієнтів 

за надані медичні послуги; колосальна зношеність матеріальної бази медичних 

закладів; зростання громадського незадоволення якістю медичних послуг.  

Усе це змусило уряди країн, та, перш за все, органи місцевого 

самоврядування, впроваджувати нові організаційно-правові форми господарювання 

в сектор охорони здоров’я, що пов’язані з децентралізацією управління та 

розширенням повноважень органів влади на місцях. Зарубіжний досвід показує, що 

наявний механізм фінансування системи охорони здоров’я можна успішно 

вдосконалювати і в рамках бюджетного фінансування та соціального медичного 

страхування. Адже у багатьох країнах ЄС держава так чи інакше (або від імені 

певних категорій громадян, або у вигляді капітальних інвестицій) бере участь у 

розвитку як засад страхової медицини, так і принципів соціальної справедливості та 

соціальної солідарності, зокрема в наданні високотехнологічної медичної допомоги, 

загальнодержавних медичних програм тощо.  

Однак, пропозиції впровадження соціального медичного страхування, 

визнаного ВООЗ оптимальною моделлю фінансування охорони здоров’я, і 

формування в ній прозорих контрактних відносин наштовхнулися на серйозний 

опір, як явний, публічно висловлений, так і латентний. Наприклад, Українська 

федерація страхування, що об’єднує у своїх лавах провідні страхові компанії, 

висловилася проти такого формату запровадження обов’язкового медичного 

страхування, що передбачав створення Фонду медичного страхування, надходження 

внесків до якого очікувалось від роботодавців, органів місцевого самоврядування, 

юридичних та фізичних осіб, Фонду страхування від нещасних випадків на 

виробництві. За твердженням федерації, це може призвести до монополізації ринку 

медичного страхування, усунення держави та місцевого самоврядування від впливу 

на цю сферу. Наявні державні фонди соціального страхування теж сприйняли 

насторожено ідею медичного страхування, що полягала у можливості перерозподілу 
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коштів між фондами (особливо в умовах впровадження єдиного соціального 

внеску).  

Оскільки соціальне медичне страхування передбачає сплату цільових 

страхових внесків, тобто фактично обумовлює додаткове податкове навантаження 

роботодавцям, то така ідея не знайшла підтримки серед представників великого й 

малого бізнесу і викликала критику з боку інституціоналізованих груп підприємців, 

які мають можливість лобіювання своїх інтересів у парламенті та уряді. 

Вважаємо, що територіальна громада повинна стати новим суб’єктом, що 

забезпечує механізми, які солідарні до наявних державних. Залучення населення до 

оплати медичної допомоги буде виправданим за умови, що це 

супроводжуватиметься змінами у правах громадян: вони отримають можливість 

впливати на умови і якість надання медичної допомоги. Практично це означає 

створення додаткових фондів, які акумулюватимуть кошти для оплати медичної 

допомоги на комунальному рівні, одночасно вирішуючи низку питань організації 

системи медичної допомоги на певній території в інтересах населення. Організація 

медичної допомоги стане спільною справою держави і територіальних громад. 

Участь членів територіальних громад у фінансуванні та організації територіальних 

систем охорони здоров’я шляхом забезпечення додаткових солідарних механізмів 

покриття видатків на охорону здоров’я сприятиме практиці становлення 

громадського контролю за наданням медичної допомоги та реформуванням охорони 

здоров’я.  

За твердженням А. Крупника, громадський контроль є інструментом 

громадської оцінки виконання органами влади й іншими підконтрольними 

об’єктами їхніх соціальних завдань. Такий контроль – невід’ємна складова системи 

публічного управління та незамінний чинник розвитку соціуму в умовах розбудови 

демократичної, соціальної, правової держави [18, с. 112; 19, с. 13; 201, с. 68; 384; 

385, с. 148; 556; 661;].  

Закон «Про громадський контроль» потрібен передусім самій владі, щоб 

підвищити ефективність своєї діяльності та забезпечити довіру населення. Крім 

того, для успішного функціонування і розвитку влада гостро потребує постійного 
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узгодження своїх дій із суспільними потребами та інтересами, що висловлюються 

населенням як безпосередньо, так і через інститути громадянського суспільства. 

Громадський контроль і являє собою один із основних засобів такого узгодження.  

Так, громадські ради охорони здоров’я у Великій Британії (Community Health 

Councils) є самостійними, легітимними органами, створеними для репрезентації 

інтересів громадськості в діяльності системи охорони здоров’я на місцевому рівні. 

Членів рад висувають місцеві об’єднання й організації громадян. Ради фактично 

інтегровані в усі структури охорони здоров’я на конкретній адміністративній 

території, можуть ретельно перевіряти всі організації й напрями системи охорони 

здоров’я, їх члени мають право відвідувати лікарняні палати, центри здоров’я та 

клініки, розмовляти з будь-якою особою у цих закладах [160, с. 27]. 

Вважаємо за необхідне створення при органах місцевого самоврядування 

громадських комітетів (комісій) з питань етики у сфері охорони здоров’я громадян, 

їх метою має стати: захист прав людини та окремих груп населення у цій сфері, 

участь у розробці локальних правових актів, які прийматимуться відповідними 

органами місцевого самоврядування та будуть обов’язковими до виконання, розгляд 

звернень та скарг громадян на надання неякісних медичних послуг та 

необґрунтовану відмову щодо їх надання; дотримання порядку надання медичної 

допомоги незахищеним верствам населення, зокрема інвалідам, людям похилого 

віку, бездомним особам тощо; можливість формувати відповідні цільові фонди та 

контролювати витрати коштів не тільки персонально створених фондів, а й мати 

владні повноваження щодо контролю за розподілом та реальною витратою 

позабюджетних коштів, а також коштів, які виділяються на охорону здоров’я з 

місцевого бюджету, відповідних субвенцій з державного бюджету, контролюючи 

при цьому не тільки відповідні структури органів місцевого самоврядування, а й 

усю систему закладів охорони здоров’я, які здійснюють медичне обслуговування 

відповідної територіальної громади. Створення таких органів громадського 

контролю необхідно передбачити й на регіональному рівні, оскільки на рівні району 

та області існують різні медичні заклади, які надають населенню різні за видами та 

рівнями медичні послуги та потребують відповідного фінансування, і, що не менш 
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важливо, контролю за використанням наданих їм коштів, у тому числі й 

спонсорських.  

Важливим є також закріплення на законодавчому рівні повноваження органу 

громадського контролю щодо можливості реагування на рішення органу місцевого 

самоврядування щодо ліквідації об’єктів соціальної інфраструктури, 

перепрофілювання та оптимізації медичних закладів, що найчастіше постає 

прихованою формою тієї ж ліквідації.  

До складу таких органів громадського контролю необхідно включати осіб, які 

представляють інтереси громадськості, представників відповідних територіальних 

громад, а також представників об’єднаних територіальних громад, органів 

самоорганізації населення. При цьому дієвість такого органу залежатиме від 

наявності у складі таких органів спеціалістів з питань медичної етики, обліку та 

аудиту, юристів, представників професійних медичних асоціацій, громадських 

організацій. Водночас, яким би високим інтелектуальним потенціалом не 

відзначалися органи громадського контролю, результати їх роботи будуть 

мінімальними без закріплення у правових нормах механізму реагування на виявлені 

ними порушення та зловживання у сфері охорони здоров’я, притягнення винних 

осіб до юридичної відповідальності, що належить до компетенції відповідних 

органів влади. Принципом цього має бути невідворотність винних осіб від 

відповідальності та, найважливіше, недопущення в майбутньому порушень прав 

людини на медичну допомогу [228]. 

Варто сказати і про те, що багато дослідників акцентує увагу на потребі 

запровадження в Україні інституту Уповноваженого з прав пацієнтів, Так, 

З. С. Гладун вважає, що його діяльність сприятиме підвищенню якості надання 

кваліфікованої медичної допомоги, професійного рівня українських медиків 

(дотримання прав пацієнтів – необхідна частина професійної медичної діяльності), 

їх культури, професійної медичної діяльності, нарешті, утвердженню правової 

культури в професійному медичному середовищі [157]. Інтереси пацієнта має 

захищати людина, яка може професійно оцінити дії медиків [538, с. 23].  
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У деяких країнах (Австралія, Німеччина, Польща, Велика Британія, США, 

Нова Зеландія та ін.) таким органом є Уповноважений Парламенту чи Уряду з прав 

пацієнтів, який контролює дотримання прав пацієнтів у сфері охорони здоров’я. 

Наприклад, в Республіці Польща Закон про права пацієнтів та уповноваженого з 

прав пацієнтів був прийнятий 06 листопада 2008 р., в Новій Зеландії – у 

1994 році [446, с. 240]. 

Головним його завданням є виявлення фактів порушення прав пацієнтів, 

надання їм належної правової оцінки і через наявні правові механізми усунення цих 

порушень та притягнення винних до відповідальності. Тож максимумом службових 

повноважень Уповноваженого з прав пацієнтів може бути проведення службової 

перевірки (внутрішнього розслідування) і, у випадку виявлення відповідних 

порушень, передання цих матеріалів до органів, які проводять досудове слідство, 

або, якщо справа є цілком очевидною і носить цивільно-правовий характер – 

безпосередньо до відповідного суду. 

Однак, враховуючи політико-економічну ситуацію, яка склалася сьогодні в 

Україні, запровадження окремого інституту Уповноваженого з прав пацієнтів є 

неможливим. Натомість варто запровадити інститут місцевого омбудсмена, що, 

безумовно, потребує прийняття відповідного закону, а також внесення відповідних 

змін до чинних нормативно-правових актів, статутів територіальних громад та ін.  

У вітчизняній та зарубіжній науковій літературі питанням функціонування 

інституту омбудсмена приділена значна увага [32; 62, с. 43–46; 74; 75, с. 3–11; 86, 

с. 64–58; 93, с. 48–51; 94, с. 82–91; 95; 97; 133; 146, с. 112–125; 151, с. 45–55; 216, 

с. 62–68; 219, с. 142–161; 263, с. 36–39; 284; 403, с. 123; 410, с. 126–132; 433, с. 12–

16; 444–453; 493; 499, с. 49–54; 754, с. 62–68].  

У разі запровадження інституту місцевого омбудсмена важливою є сама 

процедура його обрання. Існують різноманітні погляди щодо цього. Так, 

О. О. Бабінова припускає його обрання або на загальноміських виборах, або міською 

радою [33, с. 153]. Безперспективним є такий варіант розвитку інституту місцевого 

омбудсмена, як запровадження його при місцевих державних адміністраціях [754, 

с. 68]. У такому разі омбудсмен перетвориться на посадову особу обласної або 
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районної державної адміністрації, яка жодним чином не буде залежною від 

територіальної громади , тож, і виразником її інтересів.  

Запроваджуючи інститут місцевого уповноваженого на законодавчому рівні, 

варто використати досвід функціонування місцевого омбудсмена у місті Цюріх у 

Швейцарії. Омбудсмен Цюріха обирається Муніципальною радою (законодавчий 

орган міста) терміном на чотири роки з правом переобрання. Але він цілком 

незалежний як від муніципальної ради, так і від виконавчого органу міської 

влади [448, с. 284, 285]. Під його юрисдикцію підпадають органи влади міста Цюріх, 

дії яких є неправильними і призвели до порушень прав і свобод громадян. 

Омбудсмен має право перевіряти всі ті акти, які, на його погляд, є 

необґрунтованими, неправомочними чи якоюсь мірою шкідливими для населення 

міста.  

Місцеві омбудсмани з подібним статусом також діють у таких містах, як 

Єрусалим, Хайфа і Тель-Авів в Ізраїлі [777, с. 175–178]. Дещо інший статус 

місцевих омбудсманів у містах Берлін, Гессен і Саар ФРН [96, с. 107], місті 

Амстердам у Нідерландах [7, с. 175], а також у головних містах Данії [714, с. 147].  

Важливим є таж питання пошуку джерел фінансування діяльності місцевого 

омбудсмена. Такими джерелами, зокрема, можуть бути гроші місцевого бюджету, 

благодійні внески громадян, гранти від міжнародних та національних організацій, 

громадських об’єднань. Як зазначає С. Ф. Гулевська, фінансування з бюджету міста, 

окрім іншого, є й ефективним засобом підвищення моральної відповідальності 

омбудсмана перед територіальною громадою, на гроші якої він функціонує, 

відповідаючи за якість своєї діяльності [182, с. 167]. 

При цьому на законодавчому рівні варто деталізувати повноваження 

місцевого омбудсмена у різних сферах, зокрема у сфері охорони здоров’я. Ці 

повноваження мають бути достатніми для реагування у випадках: неналежного 

медичного догляду та соціального обслуговування і забезпечення, які є необхідними 

для підтримання здоров’я людини; порушень щодо санітарно-епідемічного 

благополуччя території і відповідних населених пунктів; виявлення небезпечних і 

шкідливих для здоров’я умов праці, навчання, побуту та відпочинку; ненадання 
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кваліфікованої медичної допомоги, включаючи неможливість вільного вибору 

лікаря, вибору методів лікування та закладу охорони здоров'я; ненадання 

достовірної та своєчасної інформації про стан здоров’я особи, а також і здоров’я 

населення, включаючи наявні і можливі фактори ризику та їх ступінь; 

неправомірних рішень і дій працівників закладів та органів охорони здоров’я, 

відмови щодо відшкодування заподіяної здоров’ю шкоди тощо. 

Таким чином, місцевий омбудсмен зможе своєчасно та ефективно реагувати 

на порушення прав членів відповідних територіальних громад, посилить гарантії 

захисту соціальних прав громадян, тим самим сприятиме реалізації соціальної 

функції місцевого самоврядування, суттєво посилить організаційну складову 

механізму її реалізації.  

Сучасний стан діяльності органів місцевого самоврядування у сфері охорони 

здоров’я в Україні, який не відповідає потребам територіальних громад та свідчить 

про кризовий стан здоров’я населення на місцевому та національному рівнях, 

соціальна нерівність щодо доступності медичної допомоги, нераціональна 

інфраструктура галузі за видами медичної допомоги, необхідність покращення 

якості медичних послуг свідчить про першочергову потребу пошуку шляхів 

удосконалення механізму реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у 

сфері охорони здоров’я. Найпершим важливим кроком є розмежування повноважень 

місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я та органів державного 

управління, розширення прав місцевого самоврядування та усунення дублювання 

повноважень, децентралізація управління закладами охорони здоров’я шляхом 

трансформації їх організаційно-правових засад від бюджетних закладів до 

автономних неприбуткових комунальних підприємств, що суттєво розширює їх 

повноваження стосовно прийняття управлінських рішень з основних напрямів 

діяльності; запровадження нових організаційних форм громадського контролю, 

активізація зусиль самих територіальних громад, а також розширення джерел 

фінансування, зокрема створення додаткових фондів, налагодження системи 

соціального та комерційного медичного страхування тощо. 
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Висновки до Розділу 4 

 

1. Структура механізму реалізації функцій місцевого самоврядування 

значною мірою детермінована сутністю та змістом функцій, які воно здійснює. 

У зв’язку з цим саме сутність та зміст функцій місцевого самоврядування 

детермінують конкретну конфігурацію механізму їх реалізації, елементний склад та 

принципи взаємодії між цими елементами.  

2. Саме на реалізацію соціальної функції спрямована діяльність усіх 

складових системи місцевого самоврядування, починаючи з самої територіальної 

громади та закінчуючи органами самоорганізації населення, а також 

використовуючи усі встановлені правовими нормами форми участі кожного 

мешканця відповідної території у вирішенні проблем соціально-економічного 

характеру. Виходячи з цього, основними структурними елементами механізму 

реалізації соціальної функції місцевого самоврядування вважаємо передусім 

правову, демографічну, гуманістичну, соціальну, територіальну, організаційну та 

матеріально-фінансову складову. 

3. Механізм реалізації соціальної функції повинен містити не просто 

правову, а політико-правову складову. Під політико-правовою складовою (політико-

правовою основою) механізму реалізації соціальної функції місцевого 

самоврядування необхідно розуміти законодавчо визначений курс держави на 

зміцнення інституту місцевого самоврядування, державно-правову стратегію щодо 

децентралізації влади, розвитку локальної демократії та інших засад громадянського 

суспільства в контексті інтеграції України в європейське співтовариство шляхом 

внесення істотних змін до Конституції України, вдосконалення норм чинного 

законодавства та прийняття якісно нових законодавчих актів, які сприятимуть 

реалізації соціальних прав та соціальних інтересів відповідних територіальних 

громад усіма суб’єктами місцевого самоврядування.  

4. Покращення рівня правового регулювання суспільних відносин, що 

виникають та діють в процесі реалізації прав у сфері соціального забезпечення, 

житлово-комунальних послуг, охорони здоров’я тощо має відображатися й у процесі 
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локальної нормотворчості, зокрема міститися в статутах територіальних громад, а 

також рішеннях як представницьких органів місцевого самоврядування, так і самої 

територіальної громади, прийнятих зокрема загальними зборами громадян або ж які 

є результатом місцевих ініціатив та громадських слухань. Правове регулювання 

питань соціально-економічного характеру неможливе без участі самих мешканців 

відповідної території. Тому обов’язковими елементами є демографічна та 

гуманістична складові механізму. 

5. Механізм реалізації соціальної функції місцевого самоврядування 

потребує формування спроможних територіальних громад, здатних брати на себе 

відповідальність та самостійно вирішувати питання місцевого значення. Це завдання 

зумовлює необхідність надання права утворювати об’єднані територіальні громади 

не тільки сільським громадам, що мають єдиний адміністративний центр, а й іншим, 

у тому числі й різновидовим, а також всіляко заохочувати й підтримувати місцеві 

ініціативи щодо можливого співробітництва територіальних громад в Україні.  

Об’єднання має утворюватися в порядку, визначеному законом, з урахуванням 

думки територіальних громад, а також історично сформованої спільності соціально-

економічної інфраструктури громад, наявності умов і можливостей для надання 

населенню публічних послуг на рівні, не нижчому гарантованого державними 

стандартами, забезпечення належного функціонування місцевого самоврядування, 

фінансової самодостатності. Це дасть можливість не тільки раціоналізувати 

організаційну систему муніципального управління, концентрувати матеріально-

фінансові ресурси, а й істотно покращити якість публічних послуг, що надаються 

членам відповідних територіальних громад, розв’язати численні соціально-

економічні проблеми громад.  

6. Реалізація соціальної функції вимагає злагодженої взаємодії усіх 

структурних елементів системи місцевого самоврядування, а також сукупності 

певних форм, способів, засобів здійснення будь-якого виду муніципальної 

діяльності, кінцевою метою якої є покращення рівня життя відповідних 

територіальних громад шляхом створення належних умов реалізації кожним своїх 

соціальних прав та інтересів. Тому першочергового значення набуває висвітлення 



 371 

сутності організаційно-правової основи механізму реалізації соціальної функції 

місцевого самоврядування, яка являє собою сукупність усіх суб’єктів місцевого 

самоврядування, діяльність яких спрямована на реалізацію соціальних прав людини 

та громадянина на відповідному місцевому рівні, а також способи, засоби, форми, 

процедури здійснення такої діяльності. Вважаємо, що ефективність реалізації 

соціальної функції безпосередньо залежить як від кожного члена відповідної 

територіальної громади, так і від її представницьких органів, передусім органів 

самоорганізації населення, які є виразниками та індикаторами першочергових 

нагальних потреб відповідних територіальних громад.  

7. Таким чином, механізм реалізації соціальної функції місцевого 

самоврядування є системою взаємопов’язаних та взаємообумовлених політико-

правових, демографічних, соціальних, територіальних, організаційних, матеріально-

фінансових ресурсів, необхідних для реалізації соціальних прав людини, узгодження 

їх соціальних інтересів з інтересами загальнодержавними в умовах формування та 

розвитку громадянського суспільства та соціальної державності. 

8. Розроблення ефективного механізму реалізації соціальної функції є 

ключовим питанням процесу реалізації муніципальної реформи в Україні, оскільки 

саме він забезпечить самостійність, реальність та дієвість інституту місцевого 

самоврядування, побудованого на принципах, проголошених в Європейській Хартії 

місцевого самоврядування та закріплених в Конституції та законах України, 

гарантуватиме належний рівень реалізації соціальних прав людини та громадянина 

на місцевому рівні шляхом надання якісних муніципальних послуг у сфері 

соціального захисту населення, житлово-комунального господарства, охорони 

здоров’я тощо.  
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ВИСНОВКИ 

У Висновках сформульовано найсуттєвіші результати дисертаційного 

дослідження, наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової 

проблеми щодо конституційно-правового забезпечення реалізації соціальної функції 

місцевого самоврядування в умовах формування соціальної державності. Проведене 

дослідження дало змогу дійти нижченаведених висновків, теоретичних узагальнень 

та відповідних пропозицій: 

1. Ефективність реалізації соціальної функції, її зміст та характер залежить від 

теоретико-методологічного розуміння самої природи місцевого самоврядування та, 

відповідно, від закріпленої в законодавстві теорії (концепції) організації місцевої 

влади. Аналіз поглядів вітчизняних та зарубіжних вчених минулого та сучасності на 

місцеве самоврядування, його взаємодію з органами держави дає підстави 

стверджувати, що лише громадівський підхід при подальшому реформуванні усього 

масиву муніципального законодавства дозволить побудувати справді дієву модель 

місцевого самоврядування, за якої територіальна громада отримає не лише 

відповідні права, а й реальні можливості істотно покращувати якість свого життя 

шляхом участі як у прийнятті, так і виконанні відповідних рішень щодо соціальних 

питань місцевого значення. 

2. Ключова роль у подоланні соціально-економічної кризи, що передбачає 

докорінну зміну сутності та змісту політичних, соціальних, економічних відносин, 

перетворення особи на активного учасника управлінських процесів на місцевому 

рівні належить місцевому самоврядуванню. Виходячи з цього, вважаємо за 

необхідне втілювати в життя основних ідей лібертарного муніципалізму, який 

пропагує відродження демократії участі, необхідність самоорганізації населення та 

наділення територіальних громад широкими повноваженнями, що в свою чергу 

забезпечить досягнення основної мети сучасної конституційної реформи – 

децентралізацію публічної влади та субсидіарність у прийнятті рішень. Вплив теорії 

лібертарного муніципалізму прослідковується у процесі розробки механізму 

реалізації соціальної функції у сфері соціального захисту, житлово-комунального 
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господарства та охорони здоров’я, де ключова роль відводиться самій 

територіальній громаді та різноманітним формам громадського контролю.  

3. Беручи за основу теорію функцій муніципальної влади, запропоноване 

визначення соціальної функції місцевого самоврядування як основного напряму та 

виду нормативно-регламентованої й організаційно-забезпеченої муніципальної 

діяльності суб’єктів місцевого самоврядування щодо вирішення соціальних питань 

місцевого значення, обумовленого об’єктивними потребами соціального розвитку 

відповідної території з точки зору внутрішніх і зовнішніх завдань територіальних 

громад, у яких виражаються і конкретизуються сутність та соціальне призначення 

місцевого самоврядування в умовах формування громадянського суспільства та 

соціальної державності.  

4. Відповідно до обраних критеріїв класифікації та побудованої системи 

функцій місцевого самоврядування соціальна функція безпосередньо належить до 

класу об’єктних функцій і взаємопов’язана та тісно взаємодіє з іншими об’єктними 

функціями, передусім політичною, економічною, екологічною. Соціальна функція 

місцевого самоврядування, як і будь-яка інша (політична, економічна, екологічна), 

певною мірою аналогічна внутрішній функції держави, має об’єктивний внутрішній 

та зовнішній характер, зумовлена цілями і завданнями муніципальної демократії, 

відповідає інтересам певної територіальної громади та спрямована на вирішення 

питань місцевого значення.  

5. Характеризуючи соціальну функцію місцевого самоврядування за 

суб’єктами її реалізації, виокремлюються соціальні функції територіальних громад, 

соціальні функції представницьких органів місцевого самоврядування, які є 

окремою підсистемою, а саме: соціальні функції сільських рад, селищних рад, 

міських рад, районних та обласних рад, соціальні функції, які реалізуються 

виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад, соціальні функції, які 

здійснюються сільськими, селищними, міськими головами, головами районних, 

обласних рад; соціальні функції органів самоорганізації населення. 

6. Виходячи з природи, принципів, цілей та завдань місцевого 

самоврядування, визначених міжнародними стандартами локальної демократії та 
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чинним вітчизняним законодавством, соціальну функцію доцільно визначати як 

пріоритетну та основоположну у системі функцій місцевого самоврядування. Такий 

системний характер функцій муніципальної влади та місце соціальної функції в 

загальній цілісній системі функцій місцевого самоврядування пояснюється не тільки 

сучасним станом розвитку даного інституту локальної демократії, а й муніципально-

правовими характеристиками генезису функціональної ролі місцевого 

самоврядування в регулюванні соціальних питань місцевого значення. 

7. Генезис функціональної ролі місцевого самоврядування у вирішенні питань 

соціального характеру пов’язаний з періодизацією його розвитку та 

характеризується особливостями наступних періодів: зародження й утворення 

держави східнослов’янських племен в українських землях; магдебурзьке право та 

європеїзація місцевого самоврядування; Козацька держава; русифікація та 

входження українських земель до складу Російської імперії; відродження 

української державності (період УНР); радянський період; становлення України як 

незалежної держави; сучасний період муніципального розвитку (конституційна 

реформа та децентралізація влади). 

8. Трансформація взаємовідносин територіальних громад, суспільства та 

держави вимагає зміни чинної моделі місцевого самоврядування. Вибір стратегії 

розвитку держави та суспільства неможливий без врахування тенденцій 

європейського розвитку, найважливішими серед яких є децентралізація публічної 

влади, зміцнення муніципальної влади з тим, щоб на місцевому рівні забезпечити 

кожному мешканцю можливість ефективної реалізації його соціальних та інших 

прав шляхом втілення в життя принципів доброго врядування. 

9. Одним з основоположних та визначальних принципів функціонування 

місцевого самоврядування має бути принцип урахування інтересів територіальних 

громад, що відповідає міжнародним стандартам місцевої демократії. Визначення 

соціальних інтересів територіальних громад є похідним від самої природи місцевого 

самоврядування, основного його об’єкта – питань місцевого значення, перелік яких, 

як і перелік соціальних інтересів та соціальних потреб є невичерпним та залежить 

від рівня розвитку суспільства та держави в цілому. 
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10. Формування громадянського суспільства пов’язане із забезпеченням 

принципу соціального партнерства, який передбачає конструктивну взаємодію 

органів публічної влади, суб’єктів господарської діяльності з територіальними 

громадами, їх представницькими органами. При цьому передбачається встановлення 

балансу між державними інтересами та інтересами окремо взятих територіальних 

громад, що характеризується оптимальним співвідношенням таких інтересів для 

вироблення соціальної політики та прийняття відповідних рішень. Узгодження 

соціальних інтересів територіальних громад і суспільства, їх гармонізація є 

визначальною умовою формування громадянського суспільства та подальшого 

розвитку України як соціальної держави. 

11. Муніципальна соціальна політика – це комплекс заходів та основних 

напрямів діяльності, спрямованих на підтримку та розвиток певного соціального 

статусу населення, його оптимальний соціальний розвиток; на створення політико-

правових, соціально-економічних та організаційних умов і гарантій для 

самореалізації особистості та розвитку громадянських об’єднань, рухів та ініціатив з 

метою найбільш повної реалізації соціального ресурсу людей. Муніципальна 

соціальна політика є, з одного боку, цілісною, бо її суб’єктом є вся територіальна 

громада, з другого, – диференційованою, адресною політикою, що покликана 

враховувати специфічні потреби та особливості соціально-демографічних та 

соціально-професійних груп населення. 

12. Впровадження основних напрямів соціальної політики у муніципальну 

практику на рівні територіальних громад безпосередньо залежить від ефективності 

механізму реалізації соціальної функції місцевого самоврядування. Механізм 

реалізації соціальної функції місцевого самоврядування – це система 

взаємопов’язаних та взаємообумовлених політико-правових, демографічних, 

соціальних, територіальних, організаційних, матеріально-фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації соціальних прав людини, узгодження їх соціальних 

інтересів з інтересами загальнодержавними в умовах формування та розвитку 

громадянського суспільства та соціальної державності. 
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13. Удосконалення правової основи механізму реалізації соціальної функції 

місцевого самоврядування передбачає розробку та реалізацію на усіх рівнях програм 

подолання бідності; створення ефективної системи захисту населення від соціальних 

ризиків; реформування системи страхування (пенсійного, соціального та 

медичного), соціального забезпечення, соціальної взаємодопомоги та благодійності; 

здійснення соціального захисту малозабезпечених сімей, а також інвалідів, людей 

похилого віку та інших соціально незахищених категорій населення; збереження та 

примноження житлового фонду, транспортного забезпечення тощо за рахунок 

бюджетного фінансування та коштів населення. 

14. Особливості реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у 

сфері соціального захисту зумовлені самою природою інституту місцевого 

самоврядування, його гуманістичним характером, багатогранністю системи 

місцевого самоврядування, складові якої включені у процес реалізації соціальної 

функції в означеній сфері, особистою зацікавленістю кожного члена територіальної 

громади в результативності муніципальної діяльності щодо надання певних послуг у 

сфері соціального забезпечення та соціального обслуговування. 

15. Особливості реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у 

сфері житлово-комунального господарства зумовлені правовою природою, 

пріоритетним характером соціальних проблем цієї сфери, комплексністю підходів 

щодо їх вирішення, розвитком законодавства, спрямованого на фінансове 

оздоровлення житлово-комунального комплексу, підвищенням ролі та значення 

місцевого самоврядування в організації житлових кооперативів, наданні соціального 

житла, поєднанням бюджетного, позабюджетного та інших видів фінансування, 

конкурентності, гласності, відкритості у наданні житлово-комунальних послуг 

населенню, активною участю та зацікавленістю територіальної громади у наданні 

якісних послуг, подальшому розвитку відповідної інфраструктури, дієвого 

контролю за якістю наданих послуг з боку органів самоорганізації населення.  

16. Першочерговими шляхами удосконалення механізму реалізації соціальної 

функції місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я є: розмежування 

повноважень місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я та органів 
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державного управління, розширення прав місцевого самоврядування та усунення 

дублювання повноважень; децентралізація управління закладами охорони здоров’я 

шляхом трансформації їх організаційно-правових засад від бюджетних закладів до 

автономних неприбуткових комунальних підприємств, що суттєво розширює їх 

повноваження стосовно прийняття управлінських рішень з основних напрямів 

діяльності; запровадження нових організаційних форм громадського контролю, 

активізація зусиль самих територіальних громад; розширення джерел фінансування, 

зокрема створення додаткових фондів, налагодження системи соціального та 

комерційного медичного страхування. 
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