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сьогодні

у номері:

Перед керманичами нашої держави завжди традицій-
но поставали два питання: “Хто винен” і “Що робити”.
Правда, коли на першому запитанні довго і складно
зациклювались в усі періоди нашої історії, то на друге
рідко шукали системні відповіді, а міркування щодо змін
ніколи не виходили за рамки ідей і не перетворювались у
конкретні узгоджені у просторі та часі дії.

Кожен новий уряд критикував попередника, ствер-
джуючи, що при ньому все стало краще, і що саме він роз-
почав радикальні економічні (соціальні, політичні і т. п.)
реформи.

Україна вкотре входить у новий політичний цикл з
обранням нового парламенту – Верховної Ради України
7- го скликання. Незважаючи на те, що у новому складі
парламенту суттєво змінюється конфігурація основних
політичних сил, після відновлення дії Конституції України в
редакції 1996 року. Президент залишатиметься голов-
ним політичним гравцем в українській політичній системі.

Відтак постає запитання: яким чином має працювати у
Верховній Раді більшість та опозиція? Шукати відповіді на
питання – хто винен, чи може з‘ясувати – що робити?

На наш погляд, сьогодні вже всім має бути зрозуміло,
що без системних реформ у сфері публічного управління
не обійтися. Ні ворожнеча між президентськими і урядо-
вими структурами, ні формування єдиної вертикалі влади
не здатні забезпечити ефективне публічне управління,
коли немає чіткого розмежування повноважень між орга-
нами та посадовими особами різних рівнів та різних
інститутів публічної влади, коли держава займається
невластивими для неї функціями, підміняючи собою
виборні органи місцевого самоврядування, а самі органи
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місцевого самоврядування перебувають між
молотом і наковальнею, коли вони мають від-
повідати за добробут на своїй території і
перед виборцями і перед виконавчою владою,
а для цього не мають необхідних ресурсів.

Отже, в інтересах усіх політичних гравців
нинішнього політичного спектра, можливо,
лише за винятком тих, які б хотіли якомога ско-
ріше здихатись незалежної української держа-
ви, спробувати створити досить стійку до зов-
нішніх та внутрішніх потрясінь систему
публічного управління в Україні в цілому та на
всіх рівнях адміністративно-територіального
устрою.

Лише у такій новій, збалансованій системі
опозиція та влада стануть захищеними від вза-
ємних переслідувань, а народ стане повноцін-
ним суб‘єктом реалізації свого права на фор-
мування влади в державі.

У принципі на рівні ідей усі політичні сили в
Україні ніби й погодились із таким розвитком
політичної системи в Україні. Проте в політич-
них програмах партій немає досить детально-
го пророблення своїх ідей щодо формування
якісно нової стійкої та збалансованої моделі
публічного управління.

Відтак таким інтегрованим документом сьо-
годні можна розглядати Послання Президента
України 2012 року, яке готувалось великим
авторським колективом і за великим рахунком
увібрало в себе низку напрацювань, щодо
яких немає принципових застережень і які
стали надбанням широкого загалу українсько-
го  політикуму.

Спробуємо перечитати цей документ, влас-
не, як певну основу для роботи новообраного
парламенту, залишивши за дужками політич-
ний характер самого документа.

Отже, у Посланні в частині формування
ефективної системи публічного управління
можна виділити такі основні проблеми та певні
алгоритми їх вирішення. 

1. Аналіз та вироблення держав-
ної політики

Проблема:
«Міністерства мають недостатній потенціал

для виконання функції аналізу політики.
Суспільні проблеми не завжди якісно та вчас-
но прогнозуються і попереджаються. Не у
повному обсязі виконується робота зі з'ясу-
вання причин виникнення проблеми, вироб-
лення альтернативних варіантів її вирішення,
прогнозування позитивів і ризиків кожного з
рішень, фінансового обрахування пропонова-
них рішень тощо»1 .

Шлях вирішення:
«Усі проекти урядових рішень мають прохо-

дити повний цикл аналізу політики.
Міністерства повинні здійснювати постійний
моніторинг стану справ у відповідних секто-
рах політики, своєчасно виявляти проблеми
чи ризики їх виникнення. Мають також визна-
чатися: причини виникнення проблеми, варі-
анти вирішення, включно з обґрунтуванням
оптимального варіанта, позиції зацікавлених
суб'єктів тощо. Проекти урядових рішень, які
зачіпають інтереси суспільства чи окремих
його груп, мають проходити стадію громад-
ського обговорення з чіткими правовими
наслідками розгляду пропозицій громад-
ськості».

Коментар:
Фактично мова йде про реальне перетво-

рення міністерств у органи влади, що форму-
ють політику у сферах власної відповідальності.
Має бути нарешті чітко розмежоване політичне
та адміністративне керівництво у міністерствах.
Завдячуючи половинчастості адміністративної
реформи, це питання не було вирішено.
Запровадження інституту державного секрета-
ря, яке загальмувалось сурогатним заступни-
ком міністра – керівником апарату, стає знову
актуальним. Планування законопроектної
роботи, запровадження у повній мірі норм
Закону «Про засади державної регуляторної
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1  Тут і далі у лапках наведено цитати із Послання.



Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами
( Конституція України. Стаття 38 )

політики» і проектів законів та урядових рішень
потребуватиме не тільки змін до законів про
Кабінет Міністрів України, центральні органи
виконавчої влади, регламент Верховної Ради
України, а й до низки актів Уряду. 

Вироблення документів політики за участю
широкого кола зацікавлених суб‘єктів потре-
буватиме перебудови відносин між органами
влади, інституціями громадянського суспіль-
ства, запровадження конкурсних підходів до
фінансування недержавних аналітичних цен-
трів, здатних здійснювати неупереджену оцін-
ку проектів політики. Діалог між владою та
суспільством має стати нормою політичного
процесу. Саме на такій основі відкривається
поле діяльності для удосконалення названих
вище законів та ухвалення нових, що розви-
вають ці ідеї.   

2. Адміністративна реформа

Проблема:
«Недостатня ефективність системи держав-

ного управління залишається однією з най-
більших проблем України, що перешкоджає
належному розвитку нашої держави».

Шлях вирішення:
«Після реалізації першого етапу адміністра-

тивної реформи на центральному рівні, а
саме: здійснення оптимізації системи цен-
тральних органів виконавчої влади, принци-
пового оновлення законодавства про дер-
жавну службу слід без зволікань переходити
до не менш важливого реформування на міс-
цевому рівні.

…на черзі розроблення та впровадження різ-
номанітних форм демократії участі на місцях,
оптимізація структури й кількості територіаль-
них органів виконавчої влади та місцевих адмі-
ністрацій. При цьому основою реформування
має бути розширення прав територіальних гро-
мад, децентралізація влади через новий розпо-
діл повноважень між органами державної
влади та місцевого самоврядування.

…варто прискорити прийняття нової редак-
ції Закону України «Про службу в органах

місцевого самоврядування» та нових норма-
тивно-правових актів на його виконання».

Коментар: 
Проблема визначена правильно. Тут варто

нагадати, що ефективність державних інститу-
цій в Україні є дуже низькою і впливає на низь-
кий показник індексу глобальної конкурентос-
проможності. 

Виходячи із пропонованих у Посланні шля-
хів вирішення проблеми, необхідно здійснити
серйозні зміни структури територіальних
органів ЦОВВ, але такі зміни мають бути
зроблені на новій територіальній основі.
Фактично тут мова йде про підготовку зміни
районного поділу в Україні. Також виникає
питання про перетворення місцевих держав-
них адміністрацій у принципово нові органи, у
яких зміщуються завдання із виконання окре-
мих функцій на території до нагляду за діяль-
ністю органів місцевого самоврядування.
Фактично мова йде про зміну не тільки стату-
су МДА, а й статусу голів МДА, які мають
втратити політичну ознаку, стати кадровими
державними службовцями, що є аполітичними
спеціалістами, призначення яких на посади
має здійснюватися за спеціальними процеду-
рами. На часі ухвалення нової редакції зако-
ну про місцеві державні адміністрації, про міс-
цеве самоврядування, перегляд прийнятого у
минулому році закону про державну службу
як такого, що не відповідає цілям формування
аполітичної та ефективної державної служби.

3. Децентралізація влади

Проблема:
«Вибудувана за двадцять років система

самоврядування, радянська за своєю суттю,
стала значною перешкодою демократичному
розвитку суспільства та держави.
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..збереження диспропорційності та архаїз-
му радянської системи адміністративно-тери-
торіального устрою як основи існування нера-
ціональної територіальної організації влади.

… централізація державного управління та
фактичне втручання органів державної вико-
навчої влади у здійснення місцевого самовря-
дування…»

Шлях вирішення:
«Здійснення реформування місцевого

самоврядування має відбуватися на засадах
децентралізації, деконцентрації владних
повноважень, субсидіарності, консолідації
ресурсного забезпечення і стратегічного пла-
нування розвитку територіальних громад,…

…закріплення у законодавстві та реальне
наповнення змістом принципу субсидіарності,
відповідно до якого за органами влади того чи
іншого рівня мають бути закріплені повнова-
ження, що не можуть бути реалізовані орга-
нами влади вищого рівня;

• надання районним та обласним радам
права утворювати власні виконавчі органи, з
одночасним унормуванням порядку їх форму-
вання;

• передання обласним і районним радам
та їхнім виконавчим комітетам більшості тих
функцій, що нині належать місцевим держав-
ним адміністраціям;

• чітке розмежування сфер компетенції та
повноважень органів місцевого самовряду-
вання різних рівнів;

• законодавче врегулювання найтісніших
форм міжмуніципального співробітництва -
об'єднань територіальних громад і міських
агломерацій…;

• визначення критеріїв меж адміністратив-
но-територіальних одиниць (кількість населен-
ня, інтенсивність економічних і соціальних
зв'язків, розмір місцевих бюджетів, історичні
чинники);

• закріплення спроможності до здійснення
місцевого самоврядування як критерію засну-
вання адміністративно-територіальних оди-
ниць базового рівня;

• задіяння потенціалу нефіскальних джерел
наповнення дохідної частини місцевих бюд-
жетів; активізація діяльності органів місцевого
самоврядування на фондовому та кредитному
ринках через емісію муніципальних цінних
паперів;»

Коментар:
Цей розділ Послання напевне є найбільш

детальним щодо визначення шляхів реформи.
Фактично тут задекларовано проведення сис-
темної реформи місцевого самоврядування на
новій конституційній та територіальній основі,
адже впровадження виконавчих органів рай-
онних та обласних рад потребуватиме змін
до Конституції України. Перед парламентом
стоїть завдання ухвалення законів про адмі-
ністративно-територіальний устрій, про місце-
ве самоврядування, про внесення змін до
бюджетного, податкового та земельного
кодексів. Почати роботу над цією системною
реформою можна ще до змін Конституції
через ухвалення законів про право територі-
альних громад на об‘єднання, про співробіт-
ництво територіальних громад. Ці закони
дадуть можливість територіальним громадам і
на чинній конституційній основі наростити
свою спроможність до надання більш якісних
та недорогих послуг для місцевого населення. 

4. Регіональна політика

Проблема:
«Для регіонів України залишаються невирі-

шеними традиційні проблеми: збереження
разючої диспропорційності соціально-еконо-
мічного розвитку; низька інтенсивність міжре-
гіонального співробітництва, у т. ч. в економіч-
ній сфері; неспроможність більшості регіонів
країни самостійно забезпечити стабільне
зростання, залучити інвестиційні кошти й
ефективно використати наявний на місцевому
рівні ресурсний потенціал для досягнення ста-
більного, збалансованого розвитку.
Зазначене актуалізує врахування регіональ-
ного виміру реалізації завдань економічних
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реформ і соціально-економічного розвитку в
цілому».

Шляхи вирішення:
«З метою адекватної реакції на виклики піс-

лякризового періоду та попередження потенцій-
них кризових явищ регіональна політика має
спрямовуватися на формування сприятливого та
стійкого середовища розвитку регіонів, що
передбачає:

• створення інституційних передумов для
стимулювання економічного зростання, усу-
нення адміністративних перешкод активізації
місцевої ініціативи й розвитку підприємництва
на регіональному рівні;

• розвиток міжрегіонального та міжнарод-
ного співробітництва, реалізацію потенціалу
регіональних кластерних ініціатив (у т. ч. із
метою спільного освоєння ресурсів);

• поліпшення інвестиційного клімату, фор-
мування системи інноваційно орієнтованих
інвестиційних проектів, дієвих інструментів їх
фінансування;

• диверсифікацію джерел фінансового
забезпечення розвитку регіонів, раціональне
поєднання державного, місцевого, приватного
та міжнародного фінансування.

З огляду на це орієнтирами політики держа-
ви у сфері соціально-економічного розвитку
регіонів є збалансування територіальних і
галузевих пропорцій, активізація кооперацій-
них зв'язків між господарськими комплексами
різних регіонів, підтримка розвитку людського
капіталу та, зрештою, досягнення позитивних
зрушень у показниках рівня та якості життя
населення України, незалежно від місця про-
живання людини.

Інструментарій:
«І. Модернізація стратегічних засад дер-

жавної регіональної політики, розроблення та
ухвалення Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2020 р.

II. Завершення формування інституційно-
правового середовища реалізації державної
регіональної політики.

III. Розвиток мережі інституцій підтримки
регіонального розвитку, зокрема агентств
регіонального розвитку».

Коментар: 
Проблема асиметрії регіонального розвит-

ку, зростання міжрегіональних диспропорцій
потребує нових механізмів розв‘язання.
Ухвалення законів про засади державної
регіональної політики, про стратегічне плану-
вання, про внесення змін до бюджетного
кодексу України в частині фінансування регіо-
нального розвитку є вкрай нагальним.
Запровадження з 01.01.2013 року ніби у
повному обсязі механізму Державного фонду
регіонального розвитку потребуватиме швид-
ких змін чинних та ухвалення вищеназваних
правових актів. До цього додається необхід-
ність запровадження найширшої громадської
участі до підготовки проекту Державної стра-
тегії регіонального розвитку, стратегій розвит-
ку регіонів, формування агенцій регіонально-
го розвитку. 

Висновоê: 
Проблеми та шляхи їх вирішення, означені

у Посланні Президента 2012 року, можуть
стати основою для планування законодавчої
діяльності Верховної Ради України 7-го скли-
кання та погодження інтересів більшості й опо-
зиції при вирішенні завдання формування
стійкої, збалансованої системи публічного
управління в Україні, яка діятиме в інтересах
українського народу задля створення у дер-
жаві достатнього рівня якості життя кожного
українця.

Інститут громадянського суспільства, який
уже багато років працює у царині публічного
управління, регіонального розвитку та грома-
дянської участі, планує до кожної із означених
вище сфер Послання підготувати свої аналі-
тичні розвідки та оприлюднити законопроекти
у цих сферах, які були підготовлено за участю
Інституту упродовж останніх років і є актуаль-
ними сьогодні.

Анатолій Тêачуê
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Історія

Проблема реформування місцевого само-
врядування в Україні дебатується уже багато
років, але реальних кроків із системного
реформування не відбувається через низку
суб‘єктивних причин: відсутності політичної
волі до реформування та побоювання полі-
тичного режиму, що перебуває при владі,
через реформування втратити підтримку
виборців, а також небажання політичних пар-
тій вникати у проблеми місцевого самовряду-
вання та їх вирішувати.

Періодично з‘являються ідеї щодо прове-
дення певних «пілотних експериментів» з про-
ведення реформування в окремих територіях.
Найбільш відомими з них є:

• Ірпінський експеримент (Закон «Про дер-
жавно-правовий експеримент розвитку  міс-
цевого самоврядування в місті Ірпені,  сели-
щах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське
Київської області» 5 квітня 2001 року
№ 2352-III );

• Медичний експеримент (Закон «Про
порядок проведення реформування системи
охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропет-
ровській, Донецькій областях та місті Києві» 7
липня 2011 року  N 3612-VI );

Термін дії Ірпінського експерименту завер-
шився , позитивних результатів досягнуто не
було. Медичний експеримент триває, але є
побоювання, що і тут є ризики щодо його
успішності.

Головними вадами таких експериментів є те,
що в межах локальної території передбачаєть-
ся зміна певних правових норм для певної кате-
горії суб‘єктів, при цьому інші суб‘єкти, що

перебувають за межами території дії експери-
менту  та взаємодіють із суб‘єктами експери-
менту, діють у іншому правовому полі. За таких
умов дуже складно «вмонтувати» територію
експерименту у чинну правову систему України
й оцінити його результативність коректно
непросто, оскільки важко визначити, що спри-
чиняє проблеми експерименту – неправильно
обраний шлях, чи неврегульованість правовід-
носин суб‘єктів експерименту з іншими, поза
територією експерименту.

Проблема, 
на розв‘язання якої орієнтований

законопроект № 11171
від 04. 09. 2012 

Сьогодні ситуація у Калуському районі
Івано-Франківської області, з одного боку, є
досить типовою для районів без районного
центру (районний центр є містом обласного
значення і не входить до складу району),
коли економічний потенціал району у багато
разів слабший від потенціалу міста обласного
значення – центру району, соціальна інфрас-
труктура району є слабкою, демографічна
ситуація характеризується високим демогра-
фічним навантаженням на працюючого, роз-
двоєнням системи охорони здоров‘я, соціаль-
ного захисту, освіти на районну та міську, що
веде до неефективного використання бюджет-
них ресурсів та значних диспропорцій у якості
послуг, що надаються у місті та районі. З
іншого боку, у Калуському районі, на відміну
від більшості подібних районів по Україні, зав-
дяки активній позиції міського голови, міськ-
ради Калуша уже роблять певні 

ПРО ЕКСПЕРИМЕНТИ У СФЕРІ 
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ

(аналіз законопроекту № 11171 від 04.09.2012 р. 
«Про експеримент з проведення адміністративно-територіального

реформування на території Калуського району та 
міста Калуша Івано-Франківської області»)  
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кроки до створення єдиного соціального, еконо-
мічного простору в межах  міста та району.

Як видно на рис. 1, надходження місцевого
бюджету у місті Калуші з розрахунку на одного
мешканця перевищують подібний показник райо-
ну більше як у 6 разів.

Незважаючи на те, що за кількістю населення
місто і район є досить близькими (місто – 67,5 тис.,
район – 60,5 тис.), економічна активність різниться
у багато разів (обсяг  реалізованої  промисло-
вої  продукції за січень–листопад 2011 року:
місто – 5 234 424,8 тис. грн,  район – 81 646,8
тис. грн; кількість  суб’єктів  ЄДРПОУ  на  1
січня  2012  року: місто – 1253, район – 476). 

У пояснювальній записці до законопроекту
стверджується, що об‘єднання ресурсів тери-
торіальних громад у межах району та міста
уже дало перші позитивні результати:
«Першим реальним кроком та доказом того,
чого можна досягти об’єднавшись, є спільно
проведена громадами реформа медичного
обслуговування. Сьогодні місто і район мають
єдину мережу медичних установ. Як наслі-
док – населення отримало не деклароване, а

реальне безкоштовне медичне обслуговуван-
ня.  Так, якщо по області витрати на 1 ліжко-
день склали на медикаменти 12,62 грн, на
харчування – 4,83 грн, то в об’єднаній меди-
цині Калущини ці показники становлять відпо-
відно 48,09 грн та 9,29 грн».

Отже, автори законопроекту вважають, що
здійснення реформи територіального устрою
Калуського району та системи органів місце-
вого самоврядування, що діють у районі, від-
повідно до запропонованої законопроектом
моделі зможуть істотно поліпшити ситуацію у
районі.

Мета і способи її досягнення 
відповідно до законопроекту:

«Метою   реалізації пілотного проекту адмі-
ністративно-територіальної реформи на тери-
торії Калуського району та міста Калуша
Івано-Франківської області  є впровадження
та відпрацювання нових організаційно-право-
вих та фінансово-економічних механізмів,

Рисуноê 1. Обсяг податкових надходжень до місцевих бюджетів у розрахунку на одиницю населен-
ня в 2011 році в Івано-Франківській області
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спрямованих на становлення і розвиток нових
стандартів управління територіями, форму-
вання місцевого самоврядування базового
рівня, спроможного створити та підтримувати
сприятливе життєве середовище, необхідне
для нормального життя людини, захисту її
прав, надання жителям територіальних гро-
мад якісних і доступних публічних послуг» (З
пояснювальної записки до законопроекту).

Головною ідеєю нового підходу до вирішен-
ня проблеми розвитку усієї території
Калуського району є
включення і міста і району
в одну адміністративну
одиницю, яка має отри-
мати відповідно до зако-
нопроекту статус міста
обласного значення
(стаття 6 проекту).

Далі ще декілька статей
проекту стосуються
визначення системи орга-
нів місцевого самовряду-
вання та посадових осіб,
що діють у новій територі-
альній громаді (стаття 7),
а також особливостей
утворення та діяльності
виконавчого органу
об‘єднаної ради (статті
10–12).

Далі законопроектом
зроблено спробу визначи-
ти виключні компетенції
ради громади (стаття 16),
щось визначити у царині
місцевих виборів 
(стаття 8), щось у царині
органів самоорганізації
населення (статті 19–21). 

Загалом наявність знач-
ної кількості загальних
статей, які фактично лише
намічають певну лінію
правового регулювання,
але не містять достатніх
для застосування юридич-

них конструкцій, зводить нанівець досягнення
мети експерименту, визначеної у пояснюваль-
ній записці та статті 2 законопроекту.

Проміжний висновок:
Заслуговує на увагу сам факт появи ініціа-

тиви з проведення реформування системи
органів місцевого самоврядування на новій
територіальній основі у рамках усієї території
Калуського району. Проте, на жаль, можна
стверджувати, що предмет правового регулю-
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вання цього закону є надто розмитим і таким,
що не містить необхідних правових норм,
достатніх для досягнення мети експерименту
та взагалі для діяльності новоутворених орга-
нів місцевого самоврядування.

Додатковими проблеми цього законопро-
екту є повна відсутність норм, що стосуються
взаємодії органів місцевого самоврядування
нової територіальної громади з органами і
посадовими особами районного та обласно-
го рівня як у системі органів місцевого само-
врядування, так і в системі органів виконавчої
влади. Тим паче, що із законопроекту не
випливає ліквідація Калуської районної ради
та Калуської районної державної адміністра-
ції. Із законопроекту також незрозуміло, у
якій частині щодо органів та посадових осіб
нової територіальної громади діють інші
закони, наприклад: «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», «Про органи самоорганіза-
ції населення», «Про місцеві державні адмі-
ністрації», «Про регулювання містобудівної
діяльності», «Земельний кодекс»,
«Податковий кодекс», «Водний кодекс»,
«Про надра» і низка інших.

Законопроект не регулює питання перехід-
них положень від моменту прийняття закону
до обрання нового складу ради нової терито-
ріальної громади, порядку ліквідації сіль-
ських, селищних рад, об‘єднання місцевих
бюджетів, дії місцевих податків та зборів і
багато іншого. Так само проектом передба-
чається, що закон діє до 31 грудня 2015
року. Що ж тоді відбувається з 01 січня 2016
року? Що діється з органами місцевого само-
врядування об‘єднаної громади, хто має
виконувати повноваження цих органів у
межах території сільрад, які припинили свою
діяльність після ухвалення цього закону?

Отже, у пропонованому вигляді ухвалення
законопроекту не приведе до поліпшення
ситуації в межах району, а породить додат-
кові проблеми, вирішення яких законним спо-
собом буде неможливим.

Законопроект потребує нового осмислен-
ня та підготовки нової редакції на новій кон-
цептуальній основі.

Загальна концепція нового
законопроекту щодо

експерименту в межах 
Калуського району:

1) Законопроект має містити правове регу-
лювання, достатнє для створення нової систе-
ми органів та посадових осіб у межах терито-
рії Калуського району, та визначення їх
взаємовідносин з іншими органами і посадо-
вими особами, що діють у системі органів
виконавчої влади на території району.

2) Законопроект має бути сформульова-
ним таким чином, аби врегулювати питання
створення нових органів, ліквідацію (перетво-
рення) інших, порядок перерозподілу повно-
важень між ними у просторі та часі.

3) Ухвалення законопроекту не повинне
призвести до появи нових обтяжень для від-
криття бізнесу, подання звітів, отримання
довідок і т. п.

4) Відтак законопроект має містити особ-
ливості правового регулювання органів та
посадових осіб, що створюються (обирають-
ся, призначаються) відповідно до нового
закону, решта правового регулювання здійс-
нюється відповідно до всього масиву україн-
ського законодавства, про що має бути вне-
сено зміни у ці закони.

Для розуміння можливого змісту правового
регулювання слід зауважити, що сьогодні в
межах території району та міста діє низка
органів публічної влади загальної юрисдикції і
територіальних органів міністерств та відомств:
районна державна адміністрація; районна
рада; районне управління МВС; районна про-
куратура; міськрайонний суд; міжрайонне
управління СБУ; районна ОДПІ; міжрайонний
військкомат; районна СЕС, та низка інших, час-
тина управлінь та відділів ОДА тотожна управ-
лінням та відділам виконкому Калуської міськ-
ради. Тому закон має дуже чітко розмежувати
повноваження цих органів, аби не було дублю-
вання, розпорошення ресурсів та зон конку-
ренції компетенцій органів виконавчої влади та
органів місцевого самоврядування. 

Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами
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№ 33, жовтень, 2012 

Окремі питання тут пов‘язані із розроблен-
ням планувальної документації та користуван-
ням землею, водними і лісовими ресурсами.

Оскільки українське законодавство у назва-
них сферах побудоване таким чином, що
питання юрисдикції органів місцевого самовря-
дування та органів виконавчої влади безпосе-
редньо пов‘язане з територіями в межах насе-
лених пунктів та поза межами населених
пунктів, у разі створення єдиної територіальної
громади у межах району автоматично не вирі-
шиться питання юрисдикції міської ради на всі
території, що розміщені за межами населених
пунктів, а введення у межі міста Калуша тери-
торії всього району є неможливим.

Отож, готуючи нову редакцію закону про
експеримент у Калуському районі, варто
визначити головними такі положення:

1) Калуський район ліквідовується, нато-
мість вся його територія належить до юрисдик-
ції Калуської міської ради;

2) Калуська районна рада та Калуська
районна державна адміністрація ліквідову-
ються, а повноваження, належні цим органам
перерозподіляються між органами місцевого
самоврядування Калуської територіальної
громади та територіальними органами цен-
тральних органів виконавчої влади;

3) Територіальні органи ЦОВВ, повнова-
ження яких не передаються органам місцево-
го самоврядування, набувають статусу міськ-
районних і координація їх діяльністю
передається Івано-Франківській обласній дер-
жавній адміністрації;

4) Контроль за дотриманням Конституції та
законів України органами місцевого самовря-
дування Калуської територіальної громади
забезпечує обласна державна адміністрація;

5) Розпорядження землями в межах тери-
торії нової адміністративно-територіальної
одиниці здійснює Калуська міська рада за
особливими процедурами, які враховують
погодження інтересів громади, держави та
сільських поселень, навколо яких розміщено
ці землі (тут потрібно гармонізувати земельне,
водне, лісове законодавство);

6) Детально у законі мають бути виписані
норми щодо встановлення та стягнення місце-
вих податків у межах нової громади, складан-
ня та використання бюджету, а також форми
чи способи здійснення виконавчим органом
міської ради своєї діяльності у сільських посе-
леннях. 

Замість підсумку:
Оперативний аналіз законопроекту

№ 11171 від 04.09.2012 «Про експеримент
з проведення адміністративно-територіально-
го реформування на території Калуського
району та міста Калуша Івано-Франківської
області» показує, що питання реформи місце-
вого самоврядування та визначення територі-
альної основи його органів, органів виконав-
чої влади є вкрай нагальним. Створення
спеціальних законів для проведення «пілот-
них» експериментів у сфері такої реформи в
принципі можливе, хоча є досить складним
процесом, оскільки «експеримент» передба-
чає стик «експериментального» та звичайного
законодавства на одній території.

Проте у разі гальмування робіт з підготовки
та проведення такої системної реформи нада-
лі з‘являтимуться нові проекти «пілотних екс-
периментів», які потребуватимуть відповідно-
го реагування.

У разі прийняття рішення про продовження
роботи над пропозицією щодо реалізації
«пілотного експерименту» в Калуському
районі Івано-Франківської області слід ство-
рити експертну робочу групу для такої роботи
із залученням фахівців з окремих ЦОВВ та
надати такій роботі максимальної прозорості
та публічності.

Інститут громадянського суспільства готовий
до такої роботи та готовий залучити до цього
незалежних експертів.

По суті запропонований законопроект за
ідеєю лягає у схему моделювання адміністра-
тивно-територіального устрою Івано-
Франківської області,  яка на карті має такий
вигляд, (див. стор. 8.).

Анатолій Тêачуê,
Диреêтор з питань науêи та розвитêу
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Громадська організація „Інститут громадян-
ського суспільства” (м. Київ) у партнерстві з гро-
мадською організацією „Подільська агенція
регіонального розвитку” (м. Вінниця) реалізує
проект „Оптимізація адміністративно-територі-
ального устрою Жмеринського району
Вінницької області”. 

Цей проект спрямовується на створення умов
для удосконалення адміністративно-територі-
ального устрою району як основи для побудови
ефективної місцевої влади, відповідальної за
вирішення питань місцевого значення та якісне
надання різних адміністративних послуг.

Досвід наших європейських сусідів засвідчив,
що системна реформа адміністративно-терито-
ріального устрою необхідна для розвитку сус-
пільства, але самим суспільством вона сприйма-
ється досить насторожено. Більшість усвідомлює
необхідність змін, проте самих змін чомусь
побоюється.

Проект має дослідницьке, нормотворче та
інформаційно-просвітницьке спрямування.

За час реалізації проекту було проведено
аналітичне дослідження природного, земельно-
го, інтелектуально-кадрового, матеріально-тех-
нічного, економічного та демографічного потен-
ціалу нинішніх територіальних громад
Жмеринського району, наявних проблем, які не
дають змоги досягнути економічного зростання
та мінімізувати диспропорції між ними.

На основі отриманих фактичних даних, а
також наявного в Інституті дослідницького мате-
ріалу з питань територіального устрою та місце-
вого самоврядування буде розроблено пілотну
модель створення об’єднаних тери-торіальних
громад Жмеринського району та виготовлено
відповідний картографічний матеріал на елек-
тронному та паперових носіях. Картографічний
матеріал відображатиме наявні та прогнозовані
межі, інфраструктуру, комунікації тощо як чин-

них, так і змодельованих
територіальних громад.

Інформаційно-просвіт-
ницька кампанія спрямо-
вується на формування
адекватного розуміння та
позитивного ставлення
громадськості до оптимі-
зації територіального
устрою Жмеринського
району та її сприятливих
наслідків. Зокрема упро-
довж вересня цього року
було проведено дванад-
цять виїзних робочих зус-
трічей з активами таких
сільських населених пунк-
тів: Чернятин, Карма-
люки, Дубова, Севери-
нівка, Станіславчик,
Біликівці, Тарасівка,
Сербинівці, Почапинці,

ОПТИМІЗАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
ЖМЕРИНСЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Слобода-Межирівська, Носківці та Кам’яногірка.
Предметом зустрічей з охочими мешканцями
вищеперелічених сіл були питання, що стосують-
ся сучасних проблем адміністративно-територі-
ального устрою Жмеринського району та можли-
ві шляхи їх вирішення у найближчій перспективі.

Проведені зустрічі засвідчили, що сільські меш-
канці не мають адекватного уявлення про сутність
адміністративно-територіальної реформи та
досвід її проведення в країнах Західної Європи. З
метою підвищення рівня поінформованості з
питань реформування АТУ учасникам зустрічей
було роздано друковану продукцію Інституту
громадянського суспільства з цих питань. Також
за результатами аналізу проведених зустрічей
команда проекту вкотре переконалася, що
нагальними питаннями, які турбують сільських
мешканців, досі залишаються: наближення адмі-
ністративних послуг, надання медичної допомоги,
удосконалення процедури оформлення пенсії,
транспортне сполучен-
ня тощо.

Аналіз, оцінка та
прогноз ресурсного
потенціалу громад
Жмеринського району,
розроблення моделей
трансформації громад
до рівня спроможних
суб’єктів виявилися
надійним фундаментом
для розроблення про-
ектів нових норматив-
но-правових актів, зок-
рема підготовлено
законопроект „Про
право територіальних
громад на добровільне
об’єднання”. 

За результатами реалізації проекту буде під-
готовлено пілотну модель створення об’єднаних
територіальних громад Жмеринського району
через залучення до цього процесу громадського,
експертного та медійного середовища, а відтак,
досягнення розуміння різними соціальними гру-
пами населення самої необхідності, напрямів та
засобів оптимізації адміністративно-територіаль-
ного устрою району.

Проектна діяльність здійснюється 
за фінансової підтримки  Проекту міжнародної
технічної допомоги «Підтримка децентралізації в
Україні» (DesPro).

Олеêсандр  Врублевсьêий,
êерівниê проеêту.

№ 33, жовтень, 2012

Теêсти видань розміщені на сайті Інституту ãромадянсьêоãо суспільства www.csi.org.ua.
Деяêі видання можна безêоштовно отримати у нашому офісі.

Ця публікація створена за фінансової підтримки фонду Чарльза Стюарта Мотта.

Погляди, викладені  тут, належать авторам матеріалів і не можуть ні за яких обставин 
вважатися такими, що виражають офіційну точку зору фонду Чарльза Стюарта Мотта.
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