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ВДОСКОНАЛЕННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  
У СФЕРІ МІСТОБУДІВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ МУНІЦИПАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Актуальність дослідження. Система місцевого 
самоврядування в Україні наразі не цілком задо-
вольняє потреби суспільства. Функціонування 
органів місцевого самоврядування у більшості те-
риторіальних громад не забезпечує створення та 
підтримку сприятливого життєвого середовища, 
необхідного для всебічного розвитку людини, її са-
мореалізації, захисту її прав, надання населенню 
органами місцевого самоврядування, утвореними 
ними установами та організаціями, високоякіс-
них і доступних адміністративних, соціальних та 
інших послуг на відповідних територіях (публічні 
послуги місцевого рівня).

Удосконалення потребує насамперед система 
територіальної організації влади, з метою підви-
щення ефективності управління суспільним роз-
витком на відповідній території.

Проведення структурних реформ дасть змогу 
досягти стійкого економічного ефекту за умови 
гармонізації пріоритетів і етапів зазначених ре-
форм із реформою місцевого самоврядування та 
територіальної організації влади.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ок-
ремі питання, пов’язані з цією проблематикою, 
розглядалися у роботах вітчизняних і зарубіж-
них дослідників, зокрема М. О. Баймуратова, 
Ю. О. Волошина, П. Ф. Гураль, О. В. Зайчук, 
А. Ф. Ткачук, Ю. С. Шемшученко, А. О. Янчук  та 
інших дослідників.

Мета статті – дослідити можливість вдоскона-
лення компетенції органів місцевого самовряду-
вання у сфері містобудівної діяльності в умовах 
муніципальної реформи

Виклад основного матеріалу. В умовах сучас-
ної трансформації та модернізації економіки Ук-
раїни однією з найважливіших складових частин 
її фінансової системи є місцеві фінанси, через які 
держава активно здійснює соціальну політику. За 
допомогою місцевих фінансів держава регулює 
процес вирівнювання економічного і соціального 
розвитку територій, які внаслідок історичних, ге-
ографічних та інших умов є депресивними порів-
няно з іншими територіями держави.

Значна частина державних фінансових ре-
сурсів зосереджується у місцевих бюджетах, 
які є фундаментом бюджетної системи кожної 
унітарної країни. Окрім того, що місцеві бюдже-
ти – найчисельніша ланка бюджетної системи, 
вони відіграють важливу роль у перерозподілі 

валового внутрішнього продукту, фінансуванні 
державних видатків передусім соціальної спря-
мованості, включаючи важливі містобудівні 
проєкти.

Фінансовою основою функціонування тери-
торіальних громад є податки, місцеві зокрема, 
адже саме вони забезпечують більшу частину 
доходів бюджетів, мобілізуючи грошові ресурси 
для фінансування необхідних видатків. Cоці-
ально-економічна роль і призначення місцевих 
податків та зборів постійно зростає, особливо з 
моменту прийняття адміністративної реформи, в 
результаті якої спостерігається децентралізація 
державної влади, що сприяє більш якіснішому, 
ґрунтовнішому вирішенню проблем територі-
альних громад на сучасному етапі трансформа-
ційних процесів в економіці України, які мають 
бути підкріплені законодавством, щоб сприяти 
розширенню домінант фінансової залежності 
місцевих бюджетів. 

На сучасному етапі розвитку країни місцеві фі-
нанси відіграють вагому роль в економічній систе-
мі кожної держави, де діє спроможне місцеве са-
моврядування. Також місцеві фінанси сприяють 
досягненню пропорційності у розвитку регіонів, 
є одним із інструментів міжтериторіального пе-
рерозподілу виробленого валового внутрішнього 
продукту і здійснення фінансового вирівнюван-
ня. На практиці це завдання реалізується шляхом 
надання бюджетних трансфертів (дотацій і суб-
венцій) з Державного бюджету України місцевим 
бюджетам. Саме в процесі бюджетного регулюван-
ня проводиться вирівнювання бюджетної забез-
печеності територій і поступове усунення відмін-
ностей. В останні роки відбувається збільшення 
абсолютних розмірів бюджетних трансфертів, зо-
крема дотацій вирівнювання та цільових субвен-
цій [1, с. 28].

Сучасні зміни у сфері місцевих фінансів спря-
мовані на їх подальшу розбудову і вдосконален-
ня з метою досягнення таких цілей: стабілізація 
економічної системи; адаптація суб’єктів господа-
рювання, зокрема малих і середніх підприємств, 
до ринкових перетворень; формування інвести-
ційно-інноваційної моделі суспільного розвитку; 
забезпечення фінансової незалежності органів 
місцевого самоврядування; формування само-
достатніх територіальних утворень; реалізація 
завдань державної регіональної політики; сти-
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мулювання підприємницької діяльності та ін-
вестиційної активності; вирішення соціальних, 
демографічних, екологічних, національних та ін-
ших проблем регіонів [2].

Місцеві фінанси відіграють надзвичайно ва-
гому і багатопланову роль в економічній системі 
кожної держави, де визнається і діє фінансово 
спроможне місцеве самоврядування. Місцеві фі-
нанси, як специфічна сфера економічних відно-
син, впливають на соціально-економічне стано-
вище країни та на її фінансову безпеку, сприяють 
розвитку демократії в суспільстві, визначають 
умови життєдіяльності громадян і рівень їх добро-
буту [3, с. 12].

В умовах ринкових трансформацій місцеві фі-
нанси і місцеві бюджети стають основними фінан-
совими гарантами існування й розвитку демокра-
тії та надання населенню суспільних послуг і благ, 
які недоцільно і неефективно задовольняти за 
рахунок державного бюджету. Місцеві бюджети 
перетворилися на основне джерело фінансових ре-
сурсів, необхідних органам місцевого самовряду-
вання для виконання покладених на них функцій 
відповідно до чинного в державі розподілу повно-
важень між рівнями і гілками влади. У зв’язку з 
цим особливої ваги набувають проблеми забезпе-
чення місцевого самоврядування фінансовими ре-
сурсами адекватними новим завданням, які сто-
ять перед ними.

Наразі ефективного та швидкого розв’язання 
потребують проблеми, які безпосередньо вплива-
ють на реальні можливості реалізації органами 
місцевого самоврядування своєї компетенції у 
сфері містобудування: 

– погіршення якості та доступності публіч-
них послуг внаслідок ресурсної неспроможності 
переважної більшості органів місцевого самовря-
дування здійснювати власні й делеговані повнова-
ження; 

– зношеність теплових, каналізаційних, во-
допостачальних мереж і житлового фонду та ри-
зик виникнення техногенних катастроф в умовах 
обмеженості фінансових ресурсів місцевого само-
врядування; 

– складна демографічна ситуація у більшо-
сті територіальних громад (старіння населення, 
знелюднення сільських територій і монофункціо-
нальних міст); 

– неузгодженість місцевої політики щодо со-
ціально-економічного розвитку з реальними ін-
тересами територіальних громад; 

– нерозвиненість форм прямого наро-
довладдя, неспроможність членів громад до со-
лідарних дій, спрямованих на захист своїх прав 
та інтересів, у співпраці з органами місцевого 
самоврядування і місцевими органами виконав-
чої влади, а також досягнення спільних цілей 
розвитку громади; 

– зниження рівня професіоналізму посадових 
осіб місцевого самоврядування, зокрема внаслі-
док низької конкурентоспроможності органів міс-
цевого самоврядування на ринку праці, зниження 
рівня престижності посад, що призводить до низь-
кої ефективності управлінських рішень; 

– корпоратизація органів місцевого самовря-
дування, закритість і непрозорість їх діяльності, 
високий рівень корупції, що призводить до зни-
ження ефективності використання ресурсів, по-
гіршення інвестиційної привабливості територій, 
зростання соціальної напруги; 

– надмірна централізація повноважень орга-
нів виконавчої влади та фінансово-матеріальних 
ресурсів; 

– відсторонення місцевого самоврядування 
від вирішення питань у сфері земельних відносин, 
посилення соціальної напруги серед сільського 
населення внаслідок відсутності повсюдності міс-
цевого самоврядування.

Зазначені проблеми ускладнюються внаслідок 
проблем правового та інституційного характеру, 
а також неузгодженості реформ у різних сферах 
з реформуванням системи місцевого самовряду-
вання та адміністративно-територіального устрою 
держави.

Таким чином, в сучасних умовах муніци-
пальної реформи стратегічними завданнями 
реформування компетенції органів місцевого 
самоврядування у містобудівній сфері є: визна-
чення напрямів, механізмів і строків формування 
ефективного місцевого самоврядування та тери-
торіальної організації влади для створення і під-
тримки повноцінного життєвого середовища для 
громадян; надання високоякісних і доступних пу-
блічних послуг; становлення інститутів прямого 
народовладдя; задоволення інтересів громадян в 
усіх сферах життєдіяльності на відповідній тери-
торії, узгодження інтересів держави та територі-
альних громад.

У Концепції реформування місцевого самовря-
дування та територіальної організації влади в Ук-
раїні [5] наведені практичні проблеми реалізації 
компетенції органів місцевого самоврядування 
передбачається розв’язати шляхом:

– визначення обґрунтованої територіальної 
основи для діяльності органів місцевого самовря-
дування та органів виконавчої влади, здатних за-
безпечити доступність і належну якість публічних 
послуг, що надаються такими органами, а також 
необхідної для цього ресурсної бази;

– створення належних матеріальних, фінан-
сових та організаційних умов для забезпечення 
здійснення органами місцевого самоврядування 
власних і делегованих повноважень;

– розмежування повноважень у системі 
органів місцевого самоврядування та органів 
виконавчої влади на різних рівнях адміністра-
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тивно-територіального устрою за принципом суб-
сидіарності;

– розмежування повноважень між органами 
виконавчої влади й органами місцевого самовря-
дування на засадах децентралізації влади;

– запровадження механізму державного 
контролю за відповідністю Конституції та зако-
нам України рішень органів місцевого самовря-
дування та якістю надання населенню публічних 
послуг;

– максимального залучення населення до 
прийняття управлінських рішень, сприяння роз-
витку форм прямого народовладдя;

– удосконалення механізму координації ді-
яльності місцевих органів виконавчої влади.

При цьому реформування місцевого само-
врядування та територіальної організації влади 
пропонується здійснювати з дотриманням таких 
принципів: верховенства права; відкритості, про-
зорості та громадської участі; повсюдності місце-
вого самоврядування; субсидіарності; доступності 
публічних послуг; підзвітності та підконтрольно-
сті органів і посадових осіб місцевого самовряду-
вання територіальній громаді; підконтрольності 
органів місцевого самоврядування органам вико-
навчої влади в питаннях дотримання Конституції 
та законів України; правової, організаційної та 
фінансової спроможності місцевого самовряду-
вання; державної підтримки місцевого самовря-
дування; партнерства між державою та місцевим 
самоврядуванням; сталого розвитку територій.

Основними завданнями муніципальної рефор-
ми при цьому визнаються: 

1. Забезпечення доступності та якості публіч-
них послуг.

2. Досягнення оптимального розподілу повно-
важень між органами місцевого самоврядування 
та органами виконавчої влади.

Для оптимального розподілу повноважень між 
органами місцевого самоврядування та органами 
виконавчої влади на різних рівнях адміністратив-
но-територіального устрою необхідно забезпечи-
ти:

– удосконалення системи залучення громад-
ськості до розроблення управлінських рішень і 
контролю за їх реалізацією;

– визначення достатньої податкової бази, що 
дасть змогу забезпечити виконання органами міс-
цевого самоврядування власних повноважень з 
урахуванням об’єктивних критеріїв фінансуван-
ня державою делегованих повноважень;

– утворення на кожному адміністративно-те-
риторіальному рівні представницьких органів 
місцевого самоврядування з власними виконавчи-
ми органами;

– ефективний державний контроль за дотри-
манням органами місцевого самоврядування ви-
мог Конституції та законів України.

3. Визначення обґрунтованої територіальної 
основи для діяльності органів місцевого самовря-
дування та органів виконавчої влади з метою за-
безпечення доступності й належної якості публіч-
них послуг, що надаються такими органами.

4. Створення належних матеріальних, фінан-
сових та організаційних умов для забезпечення 
виконання органами місцевого самоврядування 
власних і делегованих повноважень [5].

Висновки. Слід зазначити, що муніципальне 
реформування системи управління містобудівною 
сферою на локальному рівні знаходиться в актив-
ній фазі реалізації, зокрема, як вже було відзна-
чено, триває процес створення принципово нової 
системи публічних органів архітектурно-буді-
вельного контролю та нагляду. 

Відзначають такі проблеми, що безпосеред-
ньо впливають на реальні можливості реалізації 
органами місцевого самоврядування своєї ком-
петенції у сфері містобудування: погіршення 
якості та доступності публічних послуг унаслі-
док ресурсної неспроможності переважної біль-
шості органів місцевого самоврядування здійс-
нювати власні та делеговані повноваження; 
зношеність теплових, каналізаційних, водопо-
стачальних мереж і житлового фонду та ризик 
виникнення техногенних катастроф в умовах 
обмеженості фінансових ресурсів місцевого са-
моврядування та інші.

Шляхом муніципальних реформи існують ос-
новні завдання вирішення цих проблем, напри-
клад забезпечення доступності та якості публіч-
них послуг, досягнення оптимального розподілу 
повноважень між органами місцевого самовря-
дування та органами виконавчої влади; визна-
чення обґрунтованої територіальної основи для 
діяльності органів місцевого самоврядування та 
органів виконавчої влади з метою забезпечен-
ня доступності й належної якості публічних по-
слуг, що надаються такими органами; створення 
належних матеріальних, фінансових та органі-
заційних умов для забезпечення виконання ор-
ганами місцевого самоврядування власних і де-
легованих повноважень.
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Анотація

Курчин О. Г. Удосконалення компетенції ор-
ганів місцевого самоврядування в сфері місто-
будівної діяльності в умовах муніципальної ре-
форми. – Стаття.

Аналізуючи сучасні особливості та тенденції 
вдосконалення компетенції органів місцевого само-
врядування у сфері містобудівної діяльності в умовах 
муніципальної реформи, слід зазначити, що в Ук-
раїні закладено конституційні засади місцевого са-
моврядування, ратифіковано Європейську хартію 
місцевого самоврядування, прийнято ряд базових 
нормативно-правових актів, які створюють правові 
та фінансові основи діяльності органів місцевого са-
моврядування [4].

Аналізуючи фінансову основу здійснення органа-
ми місцевого самоврядування повноважень у сфері 
містобудування, відзначимо, що ефективна система 
фінансових відносин є запорукою забезпечення еконо-
мічного зростання у країні в цілому та в межах певної 
територіальної громади, підвищення добробуту грома-
дян і збереження єдності в суспільстві. Однією з функ-
цій державного регулювання фінансових відносин є 
задоволення потреб територіальних громад у якісному 
і достатньому житлі, що забезпечується дієвою систе-
мою місцевих фінансів. 

В сучасних умовах муніципальної реформи стра-
тегічними завданнями реформування компетенції 
органів місцевого самоврядування у містобудівній 
сфері є: визначення напрямів, механізмів і строків 
формування ефективного місцевого самоврядуван-
ня та територіальної організації влади для створен-
ня і підтримки повноцінного життєвого середовища 
для громадян; надання високоякісних та доступних 
публічних послуг; становлення інститутів прямо-
го народовладдя; задоволення інтересів громадян 
в усіх сферах життєдіяльності на відповідній тери-
торії, узгодження інтересів держави та територіаль-
них громад.

Ключові  слова: місцеве самоврядування, муніци-
пальна реформа,  містобудування, містобудівна діяль-
ність.

Аннотация

Курчин О. Г. Совершенствование компетен-
ции органов местного самоуправления в сфере 
градостроительной деятельности в условиях му-
ниципальной реформы. – Статья.

Анализируя современные особенности и тенденции 
совершенствования компетенции органов местного са-
моуправления в сфере градостроительной деятельности 
в условиях муниципальной реформы, следует отметить, 
что в Украине заложено конституционные основы местно-
го самоуправления, ратифицирована Европейская хартия 
местного самоуправления, принят ряд базовых норматив-
но-правовых актов, создающих правовые и финансовые 
основы деятельности органов местного самоуправления.

Анализируя финансовую основу осуществления ор-
ганами местного самоуправления полномочий в сфере 
градостроительства, отметим, что эффективная систе-
ма финансовых отношений является залогом обеспече-
ния экономического роста в стране в целом и в пределах 
определенной территориальной общины, повышение 
благосостояния граждан и сохранения единства в обще-
стве. Одной из функций государственного регулирова-
ния финансовых отношений является удовлетворение 
потребностей территориальных общин в качественном 
и достаточном жилье, что обеспечивается эффективной 
системой местных финансов.

Ключевые  слова: децентрализация, местное са-
моуправление, публичная власть, градостроительства.

Summary

Kurchin O. G. Improving the competence of local gov-
ernments in the field of urban planning in the context of 
municipal reform. – Article.

Analyzing the current features and trends of improving 
the competence of local governments in the field of urban 
planning in the context of municipal reform, it should be 
noted that Ukraine has laid the constitutional principles 
of local government, ratified the European Charter of 
Local Government, adopted a number of basic regulations 
basics of local government activities.

Analyzing the financial basis for the exercise of local 
government powers in the field of urban planning, we note 
that an effective system of financial relations is the key 
to economic growth in the country as a whole and within 
a particular territorial community, improving welfare 
and maintaining unity in society. One of the functions of 
state regulation of financial relations is to meet the needs 
of local communities in quality and adequate housing, 
provided by an effective system of local finance.

Key words: local self-government, municipal reform, 
urban planning, urban planning activity. 


