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• Передати більшість повноважень та ресурсів від органів 
виконавчої влади на рівень територіальних громад  

• Активізувати активність та посилити відповідальність 
органів та посадових осіб місцевого самоврядування за 
свої рішення перед виборцями і державою 

• Чітко розмежувати повноваження між органами 
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 
та їх рівнями 

• Посилити відповідальність органів та посадових осіб 
місцевого самоврядування за свої рішення перед 
виборцями і державою 



ОСНОВНІ НАПРЯМИ РЕФОРМ 

 

• ДОКОРІННА ЗМІНА СИСТЕМИ 

ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ   

• АКТИВІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ  

• МОЖЛИВІСТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЬО 

ВПЛИВАТИ НА РІШЕННЯ ОРГАНІВ 

ВЛАДИ 

• НОВА ЯКІСТЬ ПОСЛУГ ТА ВИРІШЕННЯ 

ПОВСЯКДЕННИХ ПРОБЛЕМ 

ГРОМАДЯН 

• «КЛІЄНТООРІЄНТОВАНІСТЬ» ВЛАДИ 

• ГАРМОНІЙНИЙ ПРОСТОРОВИЙ 

РОЗВИТОК  ТЕРИТОРІЙ 

• ОНОВЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ – 

ЯКІСТЬ КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ – 

ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 

РЕФОРМА МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

РЕФОРМА ДЕРЖАВНОЇ 

СЛУЖБИ 

ЕНЕРГОЕФФЕКТИВНІСТЬ  ЖКГ 

РЕФОРМА РЕГІОНАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ 

РЕФОРМА СИСТЕМИ 

АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 

ЕЛЕКТРОННОГО ВРЯДУВАННЯ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН  

МІСТОБУДУВАННЯ, 

БУДІВНИЦТВО 



01.04.14 Урядом затверджено Концепцію реформування 
місцевого самоврядування та територіальної організації влади.   

Концепція розроблена: 

   відповідно до положень Європейської хартії місцевого 
самоврядування 

   на основі пропозицій вітчизняних експертів та з урахуванням 
позиції і досвіду міжнародних експертів; 

    з врахуванням результатів обговорення та за погодженням 
представників органів місцевого самоврядування та асоціацій 

 

18.06.14 Урядом затверджено План заходів з реалізації 
Концепції, яким передбачено НЕОБХІДНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО 
КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ 

 
4 

КОНЦЕПЦІЯ  
РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 



Основні зміни до Конституції 
(в частині децентралізації) 

Для проведення системної реформи місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади, 
Концепцією передбачено необхідність внесення 
відповідних змін до Конституції України, зокрема: 

1. Визначити систему адміністративно-територіальних 
одиниць (регіони, райони, громади)  

2. Передбачити право на утворення районними та 
обласними радами власних виконавчих органів.  

3. Змінити статус місцевих державних адміністрацій – на 
контрольно-наглядові органи. 

  

Проект №4178а (внесено Президентом України) 
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 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ  

 

ПЕРШИЙ 

ПАКЕТ РЕФОРМ 

 



 Прийняття ЗУ «Про добровільне об'єднання територіальних 

громад»  

 Прийняття постанови КМУ щодо Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року 

 

Здійснено перші кроки до реформи 

Прийнято Закон України «Про співробітництво 

територіальних громад», який має забезпечити фінансово-

організаційну кооперацію на місцевому рівні щодо створення стимулів 

та механізмів об'єднання фінансових та інших ресурсів різних місцевих 

бюджетів з метою розв'язання спільних проблем соціально-

економічного розвитку територій.  

 Розроблено методичні рекомендації щодо запровадження 

положень Закону; 

 Наказами Мінрегіону: 

• від 27.08.2014 затверджено примірні форми договорів про 

співробітництво територіальних громад (5), а саме: щодо 

делегування виконання завдань, реалізації спільного проекту, 

спільного фінансування (утримання) інфраструктурного об’єкта, 

створення спільного комунального підприємства, утворення 

спільного органу управління;  

 Здійснюються заходи щодо реалізації пілотних проектів відповідно 

до Закону у Чернігівській та Полтавській областях. 



Здійснено перші кроки до реформи  

Проект Закону «Про добровільне об’єднання 
територіальних громад» (реєстр.  № 4070а від 
13.06.2013) 

Створює правові умови та механізми для об’єднання 
територіальних громад сіл, селищ, міст, формування 
спроможних територіальних громад, головним 
завданням яких має стати поліпшення забезпечення 
потреб громадян, оперативне та якісне надання їм 
базових соціальних та адміністративних послуг, 
сталого розвитку відповідних територій, більш 
ефективного використання бюджетних коштів та 
інших ресурсів. 
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щодо реформи  в сфері  регіональної політики   

• проект Закону України «Про засади державної 

регіональної політики» (реєстр. № 4069а від 

13.06.2013), який визначає основні правові, економічні, 

соціальні, екологічні, гуманітарні та організаційні засади 

нової державної регіональної політики як складової 

частини внутрішньої політики України та створює 

законодавчу основу для її реалізації. 

 

• Постанова КМУ від 6 серпня 2014 р. № 385 «Про 

затвердження Державної стратегії регіонального 

розвитку на період до 2020 року» 
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Здійснено перші кроки до реформ  
у бюджетно-податковій сфері 

• «Про внесення змін до Бюджетного кодексу 

України» (реєстр. № 5078 від 15.09.14), який встановлює новий 

порядок бюджетних правовідносин: децентралізація фінансів, 

розширення повноважень ТГ, розширення дохідної бази місцевих 

бюджетів шляхом закріплення (або збільшення відсотка) окремих 

податкових платежів та зборів за місцевими бюджетами тощо; 
 

• «Про внесення змін до Податкового кодексу 

та деяких інших Законів України (реєстр. № 5079 від 

15.09.2014),  яким віднесено до категорії місцевих податків плати за 

землю та включення її до складу податку на нерухоме майно. 

Запроваджено акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних 

товарів (пиво, алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти) – 

кошти зараховуються до місцевих бюджетів за місцем розміщення 

об’єктів в яких провадиться діяльність, що підлягає оподаткуванню. 

Змінено механізм оподаткування нерухомості.  
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щодо розширення повноважень ОМС в  наданні 
адміністративних послуг 

• проект Закону України   «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
розширення повноважень органів місцевого 
самоврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг» 
 
Проект  спрямований на децентралізацію відповідних 
повноважень: реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 
підприємців, прав на нерухоме майно, оптимізації 
процедури користування відомостями Державного 
земельного кадастру, спрощення реєстрації транспортних 
засобів і видачі посвідчення водія 
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щодо розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування в сфері земельних 
відносин в т.ч. орендних відносин, земельних 

торгів, нормативів сівозмін 
 

пакет із 5 законопроектів  
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щодо розширення повноважень  

органів місцевого самоврядування  
в сфері містобудування, будівництва 

 
 

3 (три) законопроекти  
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щодо розширення повноважень ОМС у сфері 
правопорядку 

• проект Закону України «Про муніципальну 
поліцію» 
Законопроект встановлює організаційно-правові 
механізми забезпечення реалізації рішень органів 
місцевого самоврядування, що приймаються у сфері 
забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, 
свобод і законних інтересів людини і громадянина.  

Концепцію законопроекту розроблено за участі 
представників проекту Ради Європи, Організації безпеки 
та співробітництва в Європі (ОБСЄ) та  Асоціація міст 
України.  
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щодо державної служби та служби в органах 
місцевого самоврядування  

Поточна ситуація 

• Чинне законодавство, що сьогодні регламентує державну службу та службу в ОМС, не 
відповідає сучасному рівню розвитку українського суспільства, загальним європейським 
принципам державного управління. Зокрема, йому характерні: 

- слабка спроможність служби забезпечувати ефективне виконання завдань щодо реалізації 
структурних реформ відповідно до зобов’язань України у рамках Угоди про Асоціацію з ЄС; 

- неефективна система управління службою;  

- відсутність реальної оцінки діяльності службовців та їх недостатній професійний рівень. 

Мета 

• Створення професійної державної служби на засадах кращого європейського досвіду, що 
забезпечить результативну діяльність органів державної влади та надання якісних послуг 
громадянам, що передбачає удосконалення правового регулювання з урахуванням 
рекомендацій, передбачених програмою ЄС: 

- чітке визначення сфери служби та урегулювання правового статусу службовця; 

- впровадження європейських базових демократичних принципів; 

- єдині стандарти прийняття на службу; 

- визначення достатніх гарантій політичної неупередженості і доброчесності службовців, 
особливо на посадах з високими корупційними ризиками; 
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 ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ  

 

ДРУГИЙ  

ПАКЕТ РЕФОРМ 

 



У контексті змін до Конституції України, потребують прийняття 
проекти законів України: 
 

• «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція), 

який передбачатиме забезпечення реалізації принципу повсюдності 
місцевого самоврядування, функціонування самоврядування на трьох його 
рівнях і надання радам права формування власних виконавчих органів, 
перерозподіл (децентралізація) повноважень між державними органами 
виконавчої влади і органами МС на засадах субсидіарності;  

 

• «Про місцеві органи виконавчої влади в Україні», 
який передбачатиме зміну статусу та функцій  місцевих державних 
адміністрацій з виконавчих на контрольно-наглядові; 

 

• «Про адміністративно-територіальний устрій», який 

передбачатиме законодавче врегулювання порядку вирішення питань 
адміністративно-територіального устрою України. 

Реалізація Конституційних змін 



щодо місцевих виборів та референдумів 

• Порядок обрання нового складу місцевих рад на новій 
територіальній основі та обов’язковість представництва 
громад у формуванні районних та обласних рад встановлює 
проект Закону України «Про внесення змін до  Закону 
України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної 
Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, 
міських голів» (нова редакція).  

• Важливим фактором локальної демократії є право жителів 
територіальних громад на проведення місцевих 
референдумів. Прийняття проекту Закону України «Про 
місцевий референдум» (реєстр. № 0867)  забезпечить право 
членів територіальних громад чи добровільного об’єднання 
кількох сіл, селищ, міст, районів у містах вирішувати питання 
місцевого значення.  



 
 
 

  

ДЯКУЮ 

за увагу ! 

 


